
wnętrza
dom w Toruniu

proste to piękne 
Dom jak rysunek 
Dziecka: bryła  
ze spaDzistym Dachem, 
szara elewacja. piętro 
Domu obłożono blachą 
tytanowo-cynkową 

*typ: dom wolno stojący
POŁOŻENIE: Toruń 
MEtraŻ: 200 m²
wŁaścIcIElE:
Magdalena i Mariusz  
Norkowscy (konserwatorzy 
zabytków). Mają dwoje  
dzieci: 7-letnią Martę 
i 12-letniego Filipa

Nie upiększać! Doceniać szlachetność materiałów!  
Magdalena i Mariusz, konserwatorzy  

zabytków, takich zasad przestrzegają nie tylko  
w pracy. Prosty i autentyczny jest także ich dom.  

Tu nic niczego nie udaje. 
opracowanie Gabriela Wilczyńska, stylizacja 

anna TyśleroWicz, zdjęcia rafał lipski 

wskazane
Surowo

40 | doM & wNĘTrze | wrzesień 2009



wnętrza dom w sTylu romanTycznym

                        szystko według życzenia: Magdalena 
chciała widzieć z kuchni las. I widzi. Mariusz chciał mieć 
wygodną pracownię. I ma. A ich dzieci: 7-letnia Marta 
i 12-letni Filip mają własne pokoje na górze. obszerne, 
wygodne i wysokie.

Taki efekt, bez niespodzianek, to zasługa dwóch 
stron jednego projektu: architekta, bo potrafił dosko-
nale trafić w oczekiwania inwestorów, oraz samych  
inwestorów, bo dobrze wiedzieli, czego chcą i kogo szuka-
ją. Szukali architekta z talentem i wyczuciem. dla nich, 
konserwatorów zabytków, ważna była nie tylko materia,  
powierzchnia, forma, ale też filozofia projektanta. Nie 
zasłaniać, raczej odsłaniać. Nie upiększać, raczej przy-
wracać do życia. 

I znaleźli architekta z konserwatorskim podejściem 
do zawodu. – Przemek niczego nie zmienia, ale zacho-
wuje – twierdzi Magdalena, oceniając wcześniejsze  
realizacje – adaptacje loftów – szefa studia Medusa-
group, Przemka Łukasika. Prace Medusagroup wyróż-
nia szacunek dla zastanej architektury. wprawdzie dom 
Magdaleny i Mariusza nie jest adaptacją, ale powstawał 
z takim samym wyczuciem potrzeb inwestorów. I tak jak 
loft ma cechy wnętrz poindustrialnych. Przestrzeń jest 
otwarta i uporządkowana. 

W
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wnętrza dom w Toruniu

jadalnia
w jeDnej przestrzeni  
z kuchnią i salonem.  
na ścianach surowy 
beton. kominek z okapem  
ze stali walcowanej. 
poDłoga z egzotycznego 
Drewna jatoba. 
stół „table one”, 
proj. konstantin grcic 
(magis), krzesła „Dar”, 
proj. ch. i r. eamsów 
(vitra), lampa naD stołem 
„talo catamaran” 
(artemiDe)
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kuchnia 
czarna ściana  
i kuchenna wyspa 
kryją wszystkie 
kuchenne sprzęty. 
na poDłoDze: 
metalowe 
perforowane 
poDesty 
przemysłowe, 
lampy naD wyspą 
„nur” (artemiDe)

kontrast faktur  
i barw 
głaDkie i chropowate, 
lustrzane i matowe, 
surowe i eleganckie.  
na tej opozycji  
rozpięty jest efekt 
wystroju wnętrza

dobry design
ikony wzornictwa: 
owalny stolik,  
proj. ch. i r. eames 
(vitra) oraz kanapa, 
proj.  bracia 
bouroullec (vitra)

plan pięTra

plan parTeru

garaż

Jej znakiem firmowym są długie perspektywy. 
Proste ciągi komunikacyjne biegną wzdłuż dwóch głów-
nych boków domu, symetrycznie po lewej i po prawej 
części salonu. Jasnego, symetrycznie oświetlonego 
z dwóch stron rzędem wysokich, balkonowych okien. 
Tu życie toczy się zgodnie z ruchem słońca. otwarty dół 
sprzyja rodzinnemu życiu: biesiadowaniu, rozmowom, 
zabawom, wypoczynkowi, oglądaniu telewizji.

A teraz, w lecie, kiedy salon to za mało, wychodzą na 
taras, na ciepły drewniany podest, obszerny, z dużym 
stołem.

Kuchnia (czarna) i kominek (prosty, z walcowanej stali, 
świetnie wygląda w otoczeniu betonu) też są projekta-
mi architekta. reszta wnętrz to dzieło właścicieli. 

wnętrza dom w Toruniu

pracownia
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wewnątrz projektant zostawił im wolną rękę – to 
z kolei dowód zaufania w drugą stronę. A oni, jak przy-
stało na profesjonalistów, do sprawy podeszli zawodowo. 
wszystko było z góry przemyślane. – Koniec prac monta-
żowych był jednocześnie końcem prac wykończeniowych 
– opowiada Mariusz, precyzyjnie opisując założenia  
wystroju wnętrz. Co to znaczy? Najprościej mówiąc,  
że w domu nie ma dekoracji. Na przykład nie ma w nim 
tynków. Może trochę dla odreagowania i trochę z prze-
kory w domu konserwatorów sztuki, którzy na co dzień 
przywracają świetność materii, ściany parteru wykona-
no z betonowych prefabrykatów (warto docenić i taką 
fakturę!). A w estetykę przestrzeni wpisano też piony 
rur oraz przewody elektryczne, które niczym nieosło-
nięte znaczą ściany charakterystycznym rysunkiem.
Myli się jednak ten, kto uzna wnętrze za nieprzytulne.  
I beton może być przyjazny, kiedy tylko znajdzie się 
w dobrym towarzystwie. Magdalena i Mariusz zdecy-
dowali, że najlepszym będzie elegancka podłoga  

taras 
prosty obszerny poDest  
z ciemnego Drewna wyraźnie 
rysuje się na tle granitowego 
żwiru. przy stole marta, 
córka właścicieli Domu. Dalej, 
na trawie – syn filip

krzesło
„one” 
na betonowej 
poDstawie, proj.  
k. grcic (magis) 

wnętrza dom w Toruniu

bezpretensjonalnie 
w prostą surową konwencję 
świetnie wpisuje się 
poDmurówka  
z betonowych klocków

na tarasie
sofa i stolik 
„bubble club”, 
proj. philippe 
starck (kartell)
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z egzotycznego drewna (jatoba) na parterze, 
i – o ton jaśniejsza – z bambusa, na górze. Na tym właś-
nie kontraście surowego z wyrafinowanym, ciepłego 
z chłodnym, jasnego z ciemnym oparty jest cały wy-
strój domu. Surowe ściany plus elegancka podłoga.  
do tego sprzęty – tylko niezbędne! wszystkie wysmako-
wane, sygnowane przez najlepsze nazwiska światowego 
designu. wokół stołu „Table one” (projekt: Konstantin 
Grcic dla Magis) – zastęp czarnych krzeseł „dAr” (pro-
jekt: małżeństwo eamsów), prosta czarna komoda fir-
my U.S.M. w otoczeniu czarnych kanap (projekt: bracia 
Bouroullec). Nad kuchenną lustrzaną wyspą – trzy czar-
ne lampy Artemide.

z taką samą wyrafinowaną prostotą zaprojektowano 
wnętrza na górnej kondygnacji domu. Piętro ma jednak 
nad parterem pewną przewagę. otóż góruje podwójnie, 
nie tylko lokalizacją, ale też wysokością: tu wszystkie 
wnętrza mają 6,5 metra. w takiej skali nawet najwyższe 
regały pokornieją – nie wytrzymują konkurencji z prze-
strzenią. zasada wystroju jest jednak podobna: suro-
we z eleganckim. wprawdzie ściany w sypialniach nie są  
betonowe, bo zgodnie z pomysłem architekta obłożono je 
sklejką, ale sklejka jest surowa, z wyraźnym rysunkiem 
słojów drewna. Nie malowana, nie bejcowana, tylko lekko 
pobielona. Naturalna. widoczne są też ślady monta-
żu sklejki: rzędy srebrnych nitów. Bo w tym domu nic  
niczego nie udaje. Prawda zostaje na wierzchu.

pracownia 
właścicieli 
jasna, obszerna  
i wygoDna znajDuje 
się na parterze.  
oD garażu oDDziela 
ją szklana ściana. 
na zDjęciu mariusz, 
właściciel Domu
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Informacje o firmach i projektantach na stronie ADRESY

wnętrza dom w Toruniu

łazienka 
kontrast czerni  

z bielą. 
na ścianie cegły 

pomalowane  
na biało. armatura 

„isystick” 
(zucchetti)

korytarze  
i schody

proste ciągi 
komunikacyjne 

to barDzo 
charakterystyczna 
cecha przestrzeni 

tego Domu
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wnętrza dom w Toruniu

W tym domu ściany i sklepienia w sypialniach dzieci i rodziców pokryte 
są sklejką. skąd taki pomysł?
w tym projekcie sklejka miała „łagodzić” brutalność betonu  
w strefach prywatnych domu. wydawała nam się materiałem 
odpowiednim do pokrycia tak dużej powierzchni ścian i połaci 
dachu. Jest dyskretna i neutralna. Poza tym łatwo się ją mocuje. 
Jest materiałem naturalnym, dlatego stanowi dobrą alternatywę 
dla typowej płyty kartonowo-gipsowej. Nawet po rozbieleniu  
ma fakturę naturalnego drewna, widoczny rysunek słoi.

co to za sklejka? Jak przytwierdzono ją do podłoża?
wybraliśmy sklejkę liściastą o grubości 12 mm. Moim zdaniem 
sklejki liściaste są bardziej jednorodne niż iglaste, mają  
mniej żółci i łagodniejszy rysunek słoi. oczywiście wybór zależy 
od gustu inwestorów, budżetu, rodzaju konstrukcji.

czy montaż sklejki można wykonać samodzielnie?
Tak, ale niezbędna jest sumienność i dokładność. wielkość  
i liczba płyt zależy od wymiarów wnętrza. Najlepiej pozostać 
przy standardowych wymiarach płyty i tylko tam, gdzie układ 
powierzchni tego wymaga (np. na skosach, w załamaniach ścian), 
sklejkę odpowiednio przycinać. Uwaga, im więcej docinek, tym 
więcej strat. do mocowania sklejki używa się wkrętów do drewna.
 
Jak konserwować tak wykonaną powierzchnię?
w tym domu sklejka jest rozjaśniona białym pigmentem.  
Po jakimś czasie wybielanie można powtórzyć. Aby jednak 
uniknąć zamalowania struktury drewna, warto wcześniej 
przetrzeć sklejkę drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Pobieloną sklejkę na co dzień można czyścić wilgotną szmatką.

Z Przemkiem Łukasikiem rozmawiała Gabriela Wilczyńska

Jak i po co okładać sklejką 
zapyTaj projekTanTa 

ściany i sufity?
SzeF PrACowNI 
ArChITeKToNICzNeJ 
MedUSAGroUP. AUTor 
ProJeKTU doMU 
PrezeNTowANeGo 
NA PoPrzedNICh 
STroNACh

Przemek Łukasik 


