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Dom jednorodzinny 

˚ernica, ul. Ogrodowa
Autorzy: medusa group architects,
architekci Przemo ¸ukasik, ¸ukasz
Zaga∏a, Andrzej ¸ukasik
Wspó∏praca autorska: architekci
Tomasz Majewski, Rafa∏ Stefanowski,
Piotr Ciura
Architektura wn´trz: medusa
group architects, architekci Przemo
¸ukasik, ¸ukasz Zaga∏a
Konstrukcja: medusa group 
architects – Andrzej ¸ukasik
Inwestor: prywatny
Powierzchnia terenu: 2880 m2

Powierzchnia zabudowy: 450 m2

Powierzchnia u˝ytkowa: 266 m2

Powierzchnia ca∏kowita: 351 m2

Kubatura: 987 m3

Projekt: 2002
Realizacja: 2002-2003
Nie podano kosztu inwestycji

Single-family House

˚ernica, ul. Ogrodowa
Architects: Przemo ¸ukasik, 
¸ukasz Zaga∏a, Andrzej ¸ukasik 
of medusa group architects 
Associate architects:

Tomasz Majewski, Rafa∏ Stefanowski,
Piotr Ciura
Interior architecture: Przemo
¸ukasik, ¸ukasz Zaga∏a of medusa
group architects 
Structural engineer:

Andrzej ¸ukasik 
of medusa group architects 
Client: individual
Site area: 2,880m2

Building area: 450m2

Usable floor area: 266m2

Total area: 351m2

Volume: 987m3

Design: 2002
Construction: 2002-2003
Cost of investment 

not declared

Dom w ˚ernicy \ House in ˚ernica

Jest to prawdopodobnie jeden z najd∏u˝szych domów jednorodzinnych w Europie \ This is possibly one of the longest single-family houses
in Europe 
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Klarowna dyspozycja przestrzenna przek∏ada si´
na sposób myÊlenia o detalu. Widoczne jest to
w wykoƒczeniu korytarza. Betonowa, zaciera-
na posadzka, w po∏àczeniu z zastosowanà na
suficie sklejkà z drewna liÊciastego, tworzy
oszcz´dnà kompozycj´, dope∏nionà natynkowy-
mi oprawami oÊwietleniowymi o przemys∏owym
wyrazie. Jest to nie tylko efekt skromnych mo˝li-
woÊci bud˝etowych i wykonawczych, ale tak˝e
konsekwentnie realizowanego zamys∏u projek-
tantów. 
Wprawdzie budynek nie zosta∏ wykonany z zegar-
mistrzowskà precyzjà, jednak na jego wizerunek
sk∏adajà si´ atrakcyjne szczegó∏y. Efekt oderwania
bry∏y domu od ziemi uzyskano dzi´ki zastosowa-
niu wspornikowej formy obejÊcia – tarasu. 
Elewacje wykoƒczono drewnem modrze-
wiowym, zestawionym ze szklanymi panelami
i p∏aszczyznami betonu, na którym widoczne sà
Êlady po deskowaniu. Poziome i pionowe podzia-
∏y elewacji, mimo zmiennego rytmu, spajajà od-
mienne materia∏y. Drewno modrzewiowe, 
zabezpieczone jedynie preparatem grzybobój-
czym, z czasem zmienia odcieƒ. Dodatkowy –
choç tymczasowy – efekt tworzy oczekujàcy
na perforacj´ Êlepy fragment po∏udniowej Êciany
domu.
D∏uga, niska i spójna bry∏a przypomina budynek
gospodarczy, jednak dobór materia∏ów oraz wra-
˝enie unoszenia si´ decydujà o jego niezwyk∏oÊci.
Lajsta to przede wszystkim wynik ch∏odnej kalku-
lacji, ale dzi´ki pomys∏owoÊci i otwartoÊci – za-
równo architektów, jak i inwestora – atrakcyjna
przestrzeƒ do mieszkania.

¸ukasz Wojciechowski
Zdj´cia: Daniel Rumiancew

Z a ∏ o ˝ e n i a  a u t o r s k i e :

ZostaliÊmy poproszeni o zaprojektowanie niedro-
giego domu jednorodzinnego, z mo˝liwoÊcià roz-
budowy. Ku naszemu zdziwieniu teren, na którym
planowano usytuowanie budynku, by∏ „odrolnio-
nà” dzia∏kà o proporcjach wyd∏u˝onego prostokà-
ta. Na dodatek droga dojazdowa do sàsiednich pól
i dzia∏ki prowadzi∏a wzd∏u˝ niej, od strony po∏u-
dniowej. 
Wymagania inwestora by∏y bardzo jasne i dotyczy-
∏y g∏ównie gara˝u. Mia∏ byç du˝y – mieÊciç kilka sa-
mochodów, zaplecze gospodarcze oraz pracow-
ni´. Po raz kolejny okaza∏o si´, i˝ trudne warunki
projektowania mogà doprowadziç do ciekawych
i niestandardowych rozwiàzaƒ. 
Powsta∏ parterowy dom z korytarzem od strony
po∏udniowej, pe∏niàcym funkcj´ kr´gos∏upa komu-
nikacyjnego. D∏ugi prostokàtny rzut przerwany 
zosta∏ dwoma patiami. Szersze rozdziela gara˝
oraz pracowni´ od cz´Êci mieszkalnej, stanowiàc
wewn´trznà, nas∏onecznionà przestrzeƒ. Drugie –
w´˝sze, bardziej zacienione, z drzewem poÊrodku
– mia∏o stanowiç dylatacj´ technologicznà pomi´-
dzy pierwszym a drugim etapem realizacji, roz-
dzielajàcà sypialni´ rodziców od pustych jeszcze 
pomieszczeƒ dla dzieci.
Budynek opleciony jest wàskim balkonikiem,

zawieszonym na konstrukcji wsporczej. Latem
dom tonie w morzu otaczajàcej go pszenicy. Ele-
wacj´, patia oraz balkon wykoƒczono drewnem
modrzewiowym. U˝yto równie˝ pó∏przezroczy-
stych tafli witrolitu oraz betonu. We wn´trzach za-
stosowano podobne materia∏y jak na zewnàtrz –
beton zacierany na posadzce oraz na Êcianie
za kuchnià, w korytarzu sufit ze sklejki i bia∏e Êcia-
ny. Meble kuchenne, indywidualnie projektowane,
wykonano ze sklejki z drewna liÊciastego. 
Ca∏y dom zosta∏ zbudowany w ciàgu kilku miesi´-
cy przez trzech pracowników, bez u˝ycia ci´˝kie-
go sprz´tu. Wi´kszà cz´Êç tej „wieloosobowej”
za∏ogi stanowili uczynni sàsiedzi, do koƒca przeko-
nani, ˝e budujà jakiÊ zak∏ad produkcyjny. W najbli˝-

szym czasie planowane jest wyd∏u˝enie lajsty
o wiat´ od strony zachodniej.

Przemo ¸ukasik
¸ukasz Zaga∏a

The low-cost and simple house was built in a
village near Gliwice, on an agricultural plot
measuring sixteen by two hundred meters. The
building plan reflects the plot shape and is
transposed into the shape of the volume. The
architectural solutions were determined by
budgetary constraints, unusual location, easily
constructed extensions and functionality. The
individual zones are separated by intimate atriums
which help link the interior with the surroundings.
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Architekci z gliwickiej pracowni medusa group 
architects czerpià pomys∏y z pragmatycznych
przes∏anek i precyzyjnej interpretacji danych
wyjÊciowych. Ich projektom jednak nie brakuje in-
dywidualnoÊci i spektakularnoÊci, poniewa˝ nie
obawiajà si´ bezkompromisowych rozwiàzaƒ.
èród∏em inspiracji cz´sto jest dla nich zaniedbany
krajobraz rodzimego Górnego Âlàska.
Dom – tani i prosty – powsta∏ na odrolnionej
dzia∏ce, we wsi ˚ernica pod Gliwicami. W pobli˝u
znajduje si´ jedynie dom rodziców w∏aÊcicieli.
Otoczenie stanowià tereny uprawne, dla których
nie przewiduje si´ innej funkcji. Zarówno decyzja 
o lokalizacji, jak i o samej budowie domu zapad∏a
szybko, w zwiàzku z likwidacjà ulg budowlanych.  

Dzia∏ka o wymiarach szesnaÊcie na dwieÊcie me-
trów z dojazdem od strony po∏udniowej, niewielki
bud˝et oraz mo˝liwoÊç nieucià˝liwej rozbudowy
to podstawowe wytyczne dla rozwiàzaƒ architek-
tonicznych. Plan budynku odzwierciedla kszta∏t
parceli i przek∏ada si´ na form´ bry∏y.
Pi´çdziesi´cioczterometrowej d∏ugoÊci dom jest
prawdopodobnie jednym z najd∏u˝szych w Euro-
pie. Lajsta – jak na Âlàsku okreÊla si´ obiekt o takich
proporcjach – jest nie tylko pomys∏owym rozwià-
zaniem problemu niewymiarowoÊci, ale te˝ bu-
dynkiem wyrazistym i niepowtarzalnym.
Funkcja mieszkalna domu zosta∏a uzupe∏niona 
o biuro oraz du˝y gara˝, mogàcy pomieÊciç do
czterech samochodów, w tym auto terenowe.

Zwiàzane jest to z profilem firmy w∏aÊciciela,
zajmujàcej si´ mierzeniem czasu zawodników na
imprezach sportowych. Ortogonalny rzut i „wa-
gonowy” uk∏ad funkcjonalny umo˝liwiajà etapo-
wanie budynku. Poszczególne strefy wydzielono
kameralnymi atriami. Wprowadzenie spacji prze-
strzennych zak∏ada przeplatanie si´ wn´trza i oto-
czenia. Ca∏oÊç powiàzano d∏ugim korytarzem,
który poza funkcjà komunikacyjnà stanowi hol
wejÊciowy oraz poszerzenie pokoju dziennego.
Cz´Êç budynku, przewidziana jako strefa dla dzie-
ci, pozostaje niewykoƒczona, a przygotowane
do wstawienia stolarki otwory okienne zakryte sà
deskowaniem. Choç dom jest zamieszkiwany
od ponad roku, wcià˝ ulega przeobra˝eniom. 
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1. Widok od strony po∏udniowej
2. Sytuacja
3. Rzut parteru
4, 6. Fragment elewacji frontowej
5. Przekrój A-A

1. South view
2. Site plan
3. Ground floor plan
4, 6. Facade fragment
5. A-A section
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54 Dom w ˚ernicy \ House in ˚ernica
7. Widok od strony pó∏nocnej
8. Detal elewacji
9. Taras pomi´dzy pokojem
dziennym i pracownià
10, 15. Korytarz 
11. Pokój dzienny
12. Przemo ¸ukasik, 
fot. archiwum pracowni
13. ¸ukasz Zaga∏a, 
fot. archiwum pracowni
14. Andrzej ¸ukasik, 
fot. archiwum pracowni

7. North view
8. Elevation detail
9. Terrace between the living room
and the atelier
10, 15. Corridor 
11. Living room
12. Przemo ¸ukasik. 
Photo office archive
13. ¸ukasz Zaga∏a. 
Photo office archive
14. Andrzej ¸ukasik. 
Photo office archive
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56 Dom w ˚ernicy \ House in ˚ernica

Przemo ¸ukasik i ¸ukasz Zaga∏a
(dyplom WA PÂl w Gliwicach
1998) od 1997 roku
prowadzà pracowni´ medusa
group architects w Gliwicach.
Autorzy budynku biurowego
Wasko w Gliwicach (2003).
Laureaci nagrody M∏ody
twórca roku 2000,
przyznanej przez Wojewod´
Âlàskiego i oddzia∏ SARP
w Katowicach. Andrzej ¸ukasik
(dyplom Wydzia∏u
Budownictwa PÂl w
Gliwicach 1971), od 1997
roku wspó∏pracuje 
z medusa group architects

Przemo ¸ukasik and ¸ukasz Zaga∏a
(Silesian Technical University 
in Gliwice, Faculty of
Architecture, 1998) established
the medusa group architects in
Gliwice in 1997. Architects of
the Wasko office building in
Gliwice (2003). Winners of the
Young Creator 2000 award
given by the Silesian Voievode
and the Silesian Chapter of the
Polish Architects’ Association
SARP. Andrzej ¸ukasik (Silesian
Technical University in Gliwice,
Faculty of Building, 1971) has
collaborated with medusa
group architects since 1997 
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