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Willa
na wzgórzu

To nie jest jedyny dom Beaty i Roberta. Podróżując z pasją po świecie, lubią odkrywać
miejsca niezwykłe, naznaczone historią i specyficznym klimatem. Tak też objawiło
im się jedno ze szczecińskich wzgórz, na którym niszczała stara poniemiecka willa.
Postanowili dać jej drugą szansę...
TEKST: AGATA PISZCZ-WENDOŁOWICZ
FOTO: ARCHIWUM PROJEKTANTA
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Kiedy

dzieci wyfrunęły z rodzinnego gniazda na dobre, Beata i Robert zaczęli
w końcu myśleć o swoich potrzebach. Jedną z nich okazała się chęć posiadania
domu, który byłby wyłącznie do ich dyspozycji.
Będącego enklawą prywatności i spokoju, skrojonego wyłącznie na ich miarę.
– Beatę i Roberta znam od bardzo dawna. Ich
telefon z prośbą o ocenę budynku, jaki mieli zamiar kupić, w ogóle mnie nie zdziwił. Zwłaszcza
że łączy nas przyjaźń i historia kilku wspólnych,
zakończonych zresztą sukcesem, realizacji – mówi Piotr Hranyczka, architekt wnętrz
ze Szczecina.

ODKRYWANIE PRZESZŁOŚCI
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Pięknie położony na wzniesieniu budynek był
w opłakanym stanie. Choć przez ostanie dziesiątki lat pozostawał w rękach jednej rodziny,
od czasu wojny nie przeszedł nawet najmniejszego remontu. Opuszczony przez swych niemieckich gospodarzy powoli umierał, nie stanowiąc dla nikogo żadnej wartości emocjonalnej.
Był jedynie zamrożoną lokatą finansową, czekającą na chętnego nabywcę.
Wybór nowych właścicieli miał uzasadnienie
podwójne. Z jednej strony docenili oni atrakcyjne położenie posesji, z drugiej zaś zapragnęli
uratować przed zniszczeniem kawałek historii
pomorskiej metropolii.
– Przystępując do realizacji, mieliśmy okazję
oglądać dawny układ przestrzeni, oryginalne
przedwojenne tapety, a nawet listwy przypodłogowe. Z ocalałych dokumentów wynikało,
że willa została zbudowana w 1927 r., nie była
jednak wpisana do rejestru zabytków – opowiada architekt.

NOWY STARY DOM

Właściciele szczecińskiej willi nie lubią mocnej
kolorystyki czy zdecydowanych kontrastów.
Z entuzjazmem odnieśli się też do pomysłu, aby
wykonywane na specjalne zamówienie drewniane
meble były wykończone z efektem postarzenia.

Obiekt składał się z dwóch części: parterowej
przybudówki i bryły głównej. Jak się później
okazało, dobudówka była nie tylko najstarszym
jego elementem, ale też postawionym bez fundamentów i w żaden sposób nie połączonym
technologicznie z właściwym budynkiem. Najrozsądniejszym wyjściem w tej sytuacji było jej
zburzenie i postawienie od nowa, dzięki temu
w nowym założeniu mogła otrzymać konkretne
funkcje użytkowe. Jej piwnica posłużyła za prywatną winiarnię, na parterze zaś ulokowano jadalnię, swobodnie łączącą się z zadaszonym
tarasem. Taka adaptacja przybudówki pozwoliła też wprowadzić ciekawy element wykończenia stropu. Bezpośrednio nad stołem architekt umieścił pokaźny świetlik, dostarczający
do wnętrza snop intensywnego światła.
– W planach nad głowami biesiadników miał
roztaczać się widok na zimowy ogród. Nie udało
się doprowadzić tego pomysłu do końca, gdyż
inwestorowi zależało na sprawnym zakończeniu przebudowy – mówi Piotr Hranyczka.

Jadalnia i kuchnia tworzą
wspólną przestrzeń,
która pełni funkcje
reprezentacyjne.
W przeciwieństwie
do typowych realizacji,
inwestorzy zrezygnowali
z salonu na rzecz dużego
stołu, idealnego na przyjęcia
z rodzina i przyjaciółmi.
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Gustowny gabinecik na parterze jest chętnie wykorzystywany
do pracy w domu lub spokojnej lektury. Jego bohaterem
jest biurko, pochodzące z czasów pierwszych właścicieli
domu. Mimo że było ono w bardzo złym stanie udało się go
z powodzeniem odrestaurować i przywrócić do życia.

25

Piwniczka na wino miała
być jednym ze sposobów
na przywołanie
w rezydencji klimatu
i obyczajowości Włoch. Jej
wykończenie jest nieco
inne niż na parterze,
ale wciąż utrzymane
w klimacie naturalnych
materiałów.
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I rzeczywiście tempo prac było zawrotne. Ekipy remontowe weszły do obiektu w maju, a już
we wrześniu następnego roku gospodarze witali
pierwszych gości. Źródłem sukcesu, zdaniem
architekta, jest doskonała współpraca wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie stron.
Inwestorów, blisko kooperujących z projektantem, architekta rozpracowującego obiekt
w najdrobniejszych szczegółach oraz samych
wykonawców, którzy pieczołowicie, ale też
z ogromnym zaangażowaniem podeszli do ratowania obiektu.

SZCZYPTA TOSKANII
Budynek o niezliczonej ilości ciasnych pomieszczeń i zakamarków przeobraził się w komfortową, pełną światła i przestrzeni willę, która stylistycznie łączy wątki klasyczne z kolonialnymi.

– Beata i Robert uwielbiają Toskanię. Kiedyś
zastanawiali się nawet, czy nie zamieszkać
we Włoszech na stałe. Ostatecznie zdecydowali się pozostać w Polsce, na osłodę zapożyczając
nieco włoskich klimatów do swego najbliższego
otoczenia – mówi architekt.
Idealnym dowodem na to są wykorzystane
w postaci podłóg i okładzin ściennych produkty włoskiej firmy Petracer’s, ale też piwniczka
winna i oryginalny obraz w salonie kąpielowym
na piętrze.
Samą przestrzeń zorganizowano w oparciu
o nadrzędną ideę prywatności. Parter, rozdzielony holem na dwie części, z jednej strony oferuje mieszkańcom kuchnię i jadalnię, z drugiej
zaś gabinet do pracy i pokój telewizyjny. Mocno
rozczarowany będzie ten, kto zacznie rozglądać
się za reprezentacyjnym salonem, gdyż go zwy-

Prowadzące na górę dębowe schody, podobnie jak cała stolarka w tym
domu, zostały wykonane według indywidualnego projektu Piotra
Hranyczki. Przy wykończeniu powierzchni drewna zastosowano zabieg
patynowania, aby w pełni współgrały one z innymi postarzanymi
elementami z drewna w tym domu.
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Pani domu jest doskonałą kucharką, więc potrzebowała kuchni najwyższej jakości.
Na specjalne zamówienie inwestorów meble kuchenne wykonała firma Akan
z Inowrocławia. Utrzymana w kolorze kości słoniowej zabudowa doskonale odnajduje
się w pastelowym klimacie całego domu. Pasuje też do stojącego w pobliżu antycznego,
niespiesznie odmierzającego czas, zegara. Tuż za nim znajduje się wejście do spiżarni,
w której ukryta jest studnia głębinowa.

JAK ARTYSTA
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Przy doborze wyposażenia architekt bardzo dużą wagę
przywiązywał do produktów najwyższej jakości i wykona-
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czajnie nie znajdzie. To nie jest bowiem dom, w którym wrażenie wywoływane na gościach jest ważniejsze od wygody
samych mieszkańców.
– Znajomi i przyjaciele są zapraszani na przyjęcia, ale nocleg nie jest podczas tych wizyt uwzględniany. Oprócz małej sypialni na poddaszu, z której zazwyczaj korzysta wnuczek gospodarzy, nie ma w tym domu łazienek czy pokoi
dla gości. Na piętrze, pełniącym wyłącznie wypoczynkową
funkcję, jedyne drzwi prowadzą do salonu kąpielowego. Pozostałe strefy, czyli sypialniana i mały salonik są otwarte
– mówi Piotr Hranyczka.

Salon kąpielowy na piętrze to świątynia pani domu.
Oprócz wolno stojącej wanny, uwagę zwraca w niej
imponujących rozmiarów, namalowany na ścianie
obraz, którego autorem jest architekt wnętrz Piotr
Hranyczka. Dzieło przedstawia fragment słynnej
rzymskiej fontanny di Trevi.

Ściany toalety na parterze zdobi piękna ceramika
włoskiej firmy Petracer’s oraz dekoracyjne, mieniące się
w świetle tapety.

nych z naturalnych materiałów. Cała stolarka
w rezydencji, począwszy od okien, poprzez podłogi i schody, a na drzwiach kończąc, powstała
na specjalne zamówienie według indywidualnego projektu Hranyczki.
– Wszystkie elementy w tym domu były wykonywane ręcznie, a za każdym z nich kryje
się mój odręczny szkic. Nie lubię robić czegoś
na pół gwizdka, rysując mam wrażenie tworzenia czegoś od podstaw. Jestem zaangażowany
w proces kreacji od początku do samego końca
– mówi architekt.

Tysiące szkiców, setki przegadanych godzin,
dziesiątki dni na budowie – tak Hranyczka wspomina pracę nad szczecińską willą, ale pamięta
też coś jeszcze... Nie często bowiem w pracy architekta zdarza się taka możliwość, aby mógł
poczuć się on artystą, a nie tylko rzetelnym profesjonalistą.

W AURZE NOSTALGII
– Jestem wdzięczny losowi za przyjaźń z Beatą
i Robertem, bo dzięki niej jestem człowiekiem
spełnionym zawodowo. Ich doskonałe wyczucie
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Pierwotnie budynek miał małe okienka, przez któe wpadało do wnętrz bardzo
mało światła. Dzięki wykonanej na zamówienie stolarce okiennej obiekt nabrał
zupełnie innego, bardziej reprezentacyjnego charakteru, a w przestrzeń w środku
domu przestała być ponura.

www.swiatrezydencji.pl

30

estetyczne i pełne zaufanie do mnie owocują realizacjami, z których zwyczajnie, po ludzku mogę być dumny – mówi architekt.
Ze szczecińskiej willi jest dumny szczególnie, gdyż praca włożona w jej
ratowanie przyniosła spektakularny efekt. Zawsze kiedy przekracza próg
tego domu, odnosi niezwykłe wrażenie jakby wchodził w świat lekko nierzeczywisty, przesycony aurą nostalgii. Wiele razy zastanawiał się, jakim
sposobem udało się ten klimat stworzyć. Może to zasługa przygaszonej, pastelowej kolorystyki, gdzie miejsce kontrastu i dosłowności zajęły
odcienie i niuanse? Może kilku antycznych mebli, jakie znaleźli w domu
w tragicznym stanie, a mimo to cudem odrestaurowali?
A może po prostu genius loci? n


Jadalnia i taras stanowią wspólną przestrzeń wypoczynkową, która bardzo często
wykorzystywana jest na spotkania towarzyskie. Jest to możliwe dzięki dużemu stołowi,
który po otwarciu drzwi wchodzi na taras oraz zadaszeniu, chroniącemu gości przed
gwałtownymi zmianami pogody.

Piotr Hranyczka, w
 łaściciel pracowni architektonicznej w Szczecinie,
www.piotrhranyczka.pl

Piękne wnętrza, malarstwo i oryginalne rozwiązania architektoniczne interesowały mnie od zawsze. Swoją pasję do estetyki połączyłem z pracą zawodową
i od 17 lat, zaczynając podczas studiów w Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, profesjonalnie zajmuję się projektowaniem wnętrz.. Nowych inspiracji
do projektów dla moich Klientów dostarczają mi między innymi podróże po stolicach Europy. Każdy nowy projekt traktuję jak nowe wyzwanie, ale wartości,
które wyznaję w mojej pracy są zawsze stałe. To szacunek i zrozumienie potrzeb
Klientów, perfekcyjna dbałość o najwyższą jakość każdego elementu wystroju, a także zachowanie harmonii między pięknem a funkcjonalnością projektu.
Projektuję kompleksowe rozwiązania dla każdego wnętrza, także w zakresie
indywidualnych projektów mebli, schodów, drzwi, kominków itp. Biorę odpowiedzialność za całość zlecenia, rozpoczynając od doradztwa, rozwiązań technicznych, poprzez wizualizację, wykonawstwo a kończąc po detale wystroju takie
jak zasłony, firany, lampy.

