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Pawe∏ Kraus

„Lajsta”
W gwarze Êlàskiej s∏owo „lajsta” oznacza listw´.
Architekci z pracowni medusa group opisali nim
zaprojektowany przez siebie nietypowy dom
jednorodzinny w ˚ernicy.

po lewej:
budynek kszta∏tem i u˝ytymi
materia∏ami przypomina d∏ugà
listw´

poni˝ej:
od po∏udnia dom sàsiaduje ze
stawami rybnymi

po lewej:
patia wyci´te w bryle od strony
pó∏nocnej przypominajà pustk´
po po∏o˝onym wiatrem zbo˝u;
nota bene z budynkiem od
strony pó∏nocnej sàsiaduje
∏an zbo˝a

po lewej:
sytuacja
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po lewej:
elewacj´ pó∏nocnà rozrzeêbiajà
g∏´bokie patia doÊwietlajàce
wn´trze domu oraz
powi´kszajàce jego
powierzchni´ o przestrzeƒ
wypoczynkowà

na stronie obok (u góry):
d∏ugi wewn´trzny korytarz
komunikuje poszczególne
pomieszczenia, powi´kszajàc
ich powierzchni´

poni˝ej i na stronie obok
(u do∏u):
— du˝e okna pokoju

dziennego doÊwietlajà
wn´trze, a jednoczeÊnie
„kadrujà” krajobraz na
zewnàtrz

— bia∏e Êciany, surowy beton,
ocynkowana blacha
stalowa oraz sklejka
liÊciasta to podstawowe
materia∏y podkreÊlajàce
charakter wn´trza
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Dom jednorodzinny zaprojektowany

przez medusa group stoi w ˚ernicy —

niewielkiej miejscowoÊci w pobli˝u

Gliwic. Kszta∏t parterowego budynku — d∏ugi

i wàski prostopad∏oÊcian usytuowany na linii

wschód-zachód, przykryty p∏askim dachem

— wynika∏ bezpoÊrednio z rozmiarów dzia∏-

ki, d∏ugiej na dwieÊcie i szerokiej na szesna-

Êcie metrów, którà pierwotnie dysponowa∏

inwestor (w póêniejszym czasie dzia∏ka zosta-

∏a powi´kszona o kolejny pas gruntu, na któ-

rym w przysz∏oÊci planowana jest rozbudowa

domu). O pierwotnym przeznaczeniu dzia∏ki

Êwiadczy jej najbli˝sze otoczenie — od strony

pó∏nocnej ciàgnie si´ d∏ugi i równie wàski pas

ziemi uprawnej, na którym w porze letniej

wznosi si´ prostopad∏oÊcian z∏otego zbo˝a. Po

stronie po∏udniowej teren obni˝a si´ w kie-

runku pasa stawów hodowlanych, których

okolice porasta typowa dla obszarów podmo-

k∏ych flora.

elewacje

Krótkie elewacje — wschodnià i zachodnià

o˝ywiajà niewielkie otwory okienne i drzwio-

wy, wprowadzajàc zarazem w nastrój po-

wÊciàgliwoÊci i umiaru panujàcy na d∏u˝szych

elewacjach. Od strony po∏udniowej dominujà

du˝ych rozmiarów drzwi gara˝owe oraz niesy-

metrycznie rozmieszczone otwory okienne,

niewiele ni˝sze od elewacji, wype∏nione prze-

zroczystym szk∏em oraz pó∏przezroczystymi ta-

flami vitrolitu. Pó∏nocnà elewacj´ dynamizujà

dwie, umieszczone asymetrycznie, g∏´bokie

prostokàtne wn´ki pe∏niàce funkcj´ patia.

Szersza wn´ka rozdziela cz´Êç gara˝owà oraz

pracowni´ od cz´Êci mieszkalnej — pokoju

dziennego, w´˝sza sypialni´ rodziców od

przysz∏ej sypialni dzieci. Elementem ∏àczàcym

poszczególne elewacje jest rytm u∏o˝onych pio-

nowo desek modrzewiowych oraz zawieszona

nad samà ziemià wàska k∏adka wy∏o˝ona tym

samym materia∏em. Od strony pó∏nocnej

k∏adka przechodzi p∏ynnie w drewnianà pod-

∏og´ patio.

funkcje

Na sposób rozwiàzania funkcji budynku, jak-

kolwiek arbitralny,  wp∏ynà∏ przede wszyst-

kim kszta∏t i charakter dzia∏ki. Biegnàcy na

prawie ca∏ej d∏ugoÊci domu korytarz komuni-

kacyjny pozwoli∏ uniknàç amfiladowego

∏àczenia pomieszczeƒ. Co wi´cej, powi´kszy∏

powierzchnie niektórych z nich. Chodzi przede

wszystkim o pokój dzienny oraz o sypialnie

w cz´Êci wschodniej domu, w których zastoso-

wano drzwi przesuwne, domykajàce pomiesz-

czenia na czas snu, a otwierajàce w ciàgu dnia.

Umieszczony w po∏owie d∏ugoÊci budynku po-

kój dzienny ∏àczy si´ z przestrzenià kuchennà,

domkni´tà zabudowanà ladà. Jego naturalne

doÊwietlenie zapewniajà okna od strony po∏u-

dniowej oraz od strony patia. Patio stanowiàce

w sezonie letnim, funkcjonalne przed∏u˝enie

pokoju dziennego zarazem  komunikuje z nim

pracowni´. Równie˝ w przypadku mniejszego

patia zosta∏ zapewniony dost´p — tym razem

z sypialni.

wn´trza

Drewniane deski, którymi zosta∏y ob∏o˝one

elewacje odcisn´∏y swoje pi´tno równie˝ na

wn´trzach domu. I to w dos∏ownym tego s∏o-

wa znaczeniu. Brutalistycznà w swoim charak-

terze betonowà Êcian´ kuchni zdobi relief ze

Êladami po szalunku. Podobne rozwiàzanie za-

stosowano przy wykoƒczeniu obudowy komin-

ka. Równie˝, szara, zacierana, betonowa wy-

lewka pokrywa posadzk´ d∏ugiego korytarza

komunikacyjnego. Sufit korytarza oraz indywi-

dualnie projektowane meble kuchenne wyko-

nano ze sklejki liÊciastej. WÊród innych mate-

ria∏ów wspó∏tworzàcych specyficzny nastrój

wn´trza warto wspomnieç o elementach wy-

konanych z ocynkowanej blachy stalowej —

„pude∏ku” wentylatora zwisajàcego z sufitu

nad ladà kuchennà, czy, majàcym si´ pojawiç

w najbli˝szym czasie, perforowanym zamkni´-

ciu wn´ki kominkowej.

konteksty

˚ernicka „lajsta” jest twórczo potraktowanà

doraênà  interwencjà architektonicznà, wyni-

kajàcà poniekàd z nieprzewidywalnej polityki

mieszkaniowej paƒstwa. Dom powstawa∏ b∏y-

skawicznie (budowa zaj´∏a zaledwie kilka

miesi´cy) jako reakcja na wiadomoÊç o pla-

nach zniesienia ulgi budowlanej. Paradoksal-

nie, niedogodnoÊci prawne, a tak˝e niewielki

bud˝et, jakim dysponowa∏  inwestor, w po∏à-

czeniu z nietypowymi rozmiarami dzia∏ki bu-

dowlanej pozwoli∏y architektom z pracowni

medusa group zaprojektowaç dosyç niezwy-

k∏y dom jednorodzinny. Sàsiedzi, pomagajàcy

w budowie, byli przekonani, ˝e wznoszà nie-

wielki zak∏ad produkcyjny. RzeczywiÊcie, z ze-

wnàtrz budynek sprawia takie wra˝enie. Po-

t´gujà je drewniany szalunek Êcian, du˝y

gara˝ niewydzielony z bry∏y budynku, niewy-

odr´bniona architektonicznie strefa g∏ównego
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wejÊcia. Dom nie wpisuje si´ równie˝ w kon-

tekst okolicznej zabudowy, charakterystycznej

dla polskich miasteczek i wsi — przede

wszystkim formà, ale równie˝ u˝ytymi mate-

ria∏ami. W tym sensie redefiniuje zastane

wzorce, wnoszàc nowà jakoÊç do budownic-

twa jednorodzinnego. Zbytnim schlebianiem

autorom by∏oby stwierdzenie, ˝e owa jakoÊç

posiada znamiona indywidualizmu — will´

„M at Z” (1987–1992) biura Stéphane Beel

Architecten bvba mo˝na wskazaç jako najdo-

sadniejszy przyk∏ad zale˝noÊci formalnych,

które, byç mo˝e, wp∏ynà na dalsze losy ˝ernic-

kiego domu, nominowanego do tegorocznej

nagrody Miesa van der Rohe (równie˝ inny

budynek autorstwa medusa group — bolko

loft_mH1 nominowany jest do tej nagrody;

por. A&B 4/2004).

Pomimo akontekstualnoÊci w stosunku do

otaczajàcej zabudowy, „lajsta” nawiàzuje godny

podkreÊlenia dialog z krajobrazem. Bry∏a parte-

rowego budynku optycznie silnie wià˝e si´ z te-

renem. Drewno elewacji kolorem i fakturà kore-

sponduje z wyst´pujàcà tu florà (efekt ten jest

szczególnie widoczny w trakcie wegetacji zbo˝a

na sàsiadujàcych polach uprawnych). Kontem-

placji natury z wn´trza domu sprzyjajà du˝e

przeszklenia w pokoju dziennym oraz wspo-

mniane wczeÊniej otwarte patia. W efekcie gra-

nice pomi´dzy tym co na zewnàtrz i wewnàtrz

zacierajà si´, dajàc sposobnoÊç do twórczego

dialogu architektury i natury.

Pawe∏ KRAUS
Fot.: Daniel Rumiancew
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rzut — 1. gara˝, 2. pom. techniczne, 3. warsztat, 4. toaleta, 5. przedsionek, 6. patio, 7. hol, 8. pokój dzienny, 9. kuchnia, 10. toaleta, 11. pom. techniczne,
12. sypialnia, 13. korytarz, 14. patio, 15. sypialnia, 16. toaleta, 17. garderoba, 18. sypialnia
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elewacja po∏udniowa

elewacja pó∏nocna

elewacja wschodnia elewacja zachodnia przekrój poprzeczny
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