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Dom seniorA?
dEcyZJa NIE mUSI ByĆ trUdNa
wybór DOMu Opieki DlA SeNiOrA tO DecyZjA truDNA prZeDe wSZyStkiM w kONtekście eMOcji.
Z jeDNej StrONy prAgNieMy DlA NASZych bAbć, DZiADków, prADZiADków jAk NAjlepSZej, FAchOwej Opieki.
Z Drugiej — prZeprOwADZkA DO tAkiej iNStytucji bArDZO cZęStO wywOłuje w Nich pOcZucie ODStAwieNiA
NA bOcZNy tOr. i tO NA ZAwSZe…
w stanie zapewnić, pozostaje
jeszcze wcale niełatwa kwestia wyboru placówki dobrej,
sprawdzonej, oferującej naprawdę fachową, całodobową pomoc. Szczególnie, że co
jakiś czas media publikują
przerażające zdjęcia z domów
starości raczej niespokojnej…
Decyzja
Oczywiście, najbardziej

komfortowa sytuacja dla
wszystkich stron to taka, gdy
senior sam temat przeprowadzki do domu opieki wywoła. Wtedy o wiele łatwiej
o merytoryczne argumenty, spokojne rozpatrzenie
wszystkich za i przeciw, a
także o wrażenie, że to właściwie wspólna, dobrze przemyślana decyzja. Jeśli jednak
senior tematu nie podejmuje

— a gołym okiem widać, że
coraz słabiej u niego ze zdrowiem, że choroba przykuwa
go do łóżka, a my fizycznie nie
dajemy rady z zapewnieniem
choćby podstawowej pomocy
zdrowotnej — co robić wtedy? Jak zacząć ten temat
na tyle delikatnie, by już na
wstępie senior nie poczuł
się odepchnięty z biletem do
„domu starców” w jedną stro-

REKLAMA
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Nie takie straszNe
Nieruchomości…

R

zeczywiście, wybór
dobrego domu spokojnej starości to
tak naprawdę dwa
problemy w jednym: Po pierwsze, w jakimś
momencie należy z naszym
seniorem taki temat podjąć,
a nie jest to kwestia łatwa do
omówienia. Ciężko w takiej
rozmowie o spokój i same
pozytywne emocje, czasem
nawet ciężko o wyważone,
logiczne argumenty — bo
właśnie te emocje często
biorą górę… Po drugie zaś
— dom seniora domowi nierówny i kiedy już przekonamy
członka naszej rodziny, że potrzebuje fachowej opieki specjalistów, jakiej my, we własnym zakresie nie jesteśmy mu

REKLAMA

OCIEPLENIA PIANĄ PUR

Jesteś przerażony tym, jak duży ogrom pracy i nakładu czasu
należy poświęcić, aby zrealizować marzenie o własnym
mieszkaniu, domu, a może działce pod budowę? Boisz się
zrobić pierwszy krok? Nie wiesz jak sprawdzić stan prawny,
czy nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, dom ma
odbiór do użytkowania, czy grunt nadaje się pod budowę
i w końcu, czy w ogóle mam zdolność kredytową?

F

achowcy z biura nieruchomości Home Liberty
spieszą z pomocą! Każda
nieruchomość wiąże się
z jakąś historią, stanem

138619otbr-d-O
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prawnym i fizycznym. Nie na
wszystkie elementy jesteśmy w
stanie zwrócić uwagę, a przecież
o bezpieczeństwo chodzi w nieruchomościach, prawda? Mówi

Damian Linkner, współwłaściciel biura Home Liberty: Aby
ustrzec się przed ewentualnymi
konsekwencjami podejmowanych decyzji, należy skrupulatnie przeanalizować wszelkie
aspekty. Nasi Agenci pospiesznie niosą pomoc, często organizując ustanowienie służebności
drogi, podział działki, zgodę na
zakup działki rolnej, czy nawet
wykupienie części sąsiedniego
gruntu, gdy okaże się, że budynek jest zbyt blisko granicy
działki…. Temat wydaje się przerażający? Nic bardziej mylnego!
Nosisz się z zamiarem sprzedaży
nieruchomości? Szukasz domu
do zakupu? Świetnie trafiłeś,
zaufaj ekspertom, odetchnij z
ulgą i przyglądaj się, jak Twoje
marzenia są realizowane….
207419otbr-a -K

Druga grupa, to ludzie po
prostu samotni. Ci, dopóki
są w stanie poradzić sobie
sami — to sobie radzą. Kiedy jednak czują, że przestają
być samowystarczalni — sami
poszukują domu seniora. I
dzieje się tak coraz częściej,
tym bardziej, że domy przedstawiają swoją ofertę choćby
na tzw. uniwersytetach trzeciego wieku, a i w gronie znajomych zawsze znajdzie się
ktoś, kto już w takim domu
mieszka i bardzo sobie taki
sposób na życie chwali. Raptem widzą, że w domu seniora
mogą zyskać nie tylko opiekę,
ale i grono znajomych, wręcz
społeczność, dzięki której dni
nie płyną im na samotnym
siedzeniu w czterech ścianach. Że to miejsce tętniące
radością, życzliwością, któremu daleko do uprzykrzającej
codzienność ciszy.
Rozmowa
Co jednak robić w sytuacji, gdy nasz rodzic albo i
współmałżonek kategorycz-
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nie odmawia? Przeprowadzenie osoby nam bliskiej
do domu opieki, a i sama
rozmowa to złożony proces,
do którego trzeba się dobrze przygotować, nie tylko
emocjonalnie. Wiele zależy
od stanu zdrowia i stopnia
zaawansowania choroby.
Inaczej porozmawiamy z
osobą przykutą do łóżka, ale
zupełnie świadomą — inaczej z chorym, który cierpi
na demencję. Ważne jednak,
by bez względu na jej stan,
starszą osobę włączyć jednak
w proces decyzyjny. Przede
wszystkim dlatego, że poczucie wpływu i stanowienia
o sobie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.
A pamiętajmy, że osoby starsze za cel swojej egzystencji
bardzo często uważają zachowanie jak najdłużej niezależności. I choroba wcale
im w dążeniu do tego celu
nie przeszkadza…! Dlatego
trzeba rozmową pokierować
tak, by senior miał wciąż poczucie stanowienia o sobie.

Bardzo często rodzinę nękają wyrzuty sumienia, poczucie winy i pytania „a może
jako syn nie powinienem?”.
Dlatego często przygotowania do rozmowy trzeba
zacząć od przełamywania
uprzedzeń w samym sobie. I
pamiętać, że nowa sytuacja
ma prawo budzić lęk i niepokój. Kiedy już przełamiemy
własne obawy, rozmowę z
seniorem zacznijmy od jego
aktualnej sytuacji i ewentualnych trudności, jakie codziennie napotyka w domu.
Przypomnijmy jedno, dwa
zdarzenia, które były efektem
braku profesjonalnej opieki.
Bardzo często senior sam
dojdzie do wniosku, że w
domu opieki jego samodzielność może tylko wzrosnąć.
To przecież miejsce, gdzie
opiekun i pielęgniarka będą
zawsze na wyciągnięcie ręki.
Czasem dobrze jest zacząć
od wizyty w domu opieki w
charakterze zwiedzających.
Bywa, że choć wewnętrznie
senior czuje potrzebę profe-
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nę? Jak rozmawiać, by zrozumiał, że dom spokojnej starości może być rozwiązaniem
optymalnym, szczególnie w
sytuacji, gdy nie jest w stanie
funkcjonować samodzielnie
— i że summa summarum to
właściwie decyzja podyktowana największą troską o jego
zdrowie, samopoczucie…?
W Polsce dom seniora to
instytucja wciąż postrzegana niezbyt pozytywnie, bo i
kojarząca się nie bardzo optymistycznie, a czasem budzi
wręcz negatywne uczucia.
Być może dlatego, że narosło
wokół niej wiele stereotypów.
Stąd decyzja, by senior przeniósł się do takiej placówki,
zapada w ostateczności, w
sytuacjach podbramkowych,
gdy rodzina fizycznie i psychicznie sama nie jest już w
stanie dalej się nim zajmować. W konsekwencji, pacjenci, którzy trafiają do domów
opieki są w bardzo ciężkim
stanie: z odwodnieniem, odleżynami, źle dobranymi lub
źle podawanymi lekami.
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sjonalnej opieki, na myśl o
domu opieki budzą się jego
najgorsze lęki. Taka wizyta i
kontakt z seniorami już zamieszkującymi dom, cieszącymi się dobrymi humorami
i wspaniałą atmosferą — pomoże te lęki oswoić. Jeśli senior nie chce lub nie może
obejrzeć wcześniej domu
opieki — pomocne będą rozmowy o sanatorium, a nawet
filmy czy relacje z sieci.

Najważniejsze, to na każdym
etapie rozmowy i oswajania z
tematem domu seniora pilnować, by nasz bliski nawet przez
chwilę nie poczuł się odtrącony, znieważony, porzucany. Zapewnijmy więc o naszych uczuciach i szczerych intencjach. A
po przeprowadzce pilnujmy, by
nasze odwiedziny, szczególnie
w pierwszych tygodniach były
długie i kojące.
Magdalena Maria Bukowiecka

DOM SENIORA MAGNOLIA

REKLAMA

Łaniewo koło Lidzbarka Warmińskiego
Położony jest z dala od miejskiego
zgiełku, otoczony pięknem natury
małej Łaniewskiej miejscowości koło
Lidzbarka Warmińskiego w woj. warmińsko- mazurskim, Dom Seniora
Magnolia to nowoczesny budynek,
w pełni przystosowany do osób starszych, wymagających całodobowej
opieki, a także osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz stale
leżących. Nie ma w nim barier architektonicznych, a za to każdy pensjonariusz znajdzie tu spokój, ciepło
i rodzinną atmosferę.

kontakt z bliskimi. Okolica Domu jest
wyjątkowo urokliwa i zaprasza do spędzania czasu również na łonie natury.
Dodatkowo, nasz personel organizuje
mieszkańcom czas wolny i aktywny
wypoczynek z udziałem animatora
zajęć oraz warsztaty ogrodnictwa na
wolnym powietrzu. Realizujemy ponadto warsztaty i kursy wedle oczekiwań mieszkańców. Naszym lokatorom
oferujemy też pakiet SPA: termy, kąpiele w solach mineralnych i jacuzzi.
Do dyspozycji jest również fryzjer
i kosmetyczka.
Magnolia oferuje pobyt w pokojach
1-, 2- i 3-osobowych z łazienką, TV
i systemem przywoławczym. W pakiecie podstawowym zapewniamy
też specjalistyczną prywatną opiekę
medyczną, gabinet pomocy doraźnej,
zabiegi ﬁzjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i odnowę biologiczną. Do
dyspozycji naszych mieszkańców jest
również salon, w którym każdy poczuje się jak w domu. Wygodne kanapy,
fotele, TV i biblioteczka zachęcą do
wypoczynku i rozmów przy herbacie, a strefa Wi-Fi pozwoli na stały

OFERTA
• Pobyty stałe, pobyty opiekuńczo-rehabilitacyjne
krótko- i długoterminowe
• Całodobowa opieka osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym
• Profesjonalna opieka pielęgniarska
• Nadzór lekarza
• Wykwaliﬁkowany zespół rehabilitantów i terapeutów
• Dostęp do lekarzy specjalistów
• Aktywny wypoczynek
• Wyżywienie dostosowane do zaleceń, konsultacja dietetyczna
• Opieka prywatna w domu.

tel. 794 457 530
607 634 296

5020otbr-a-G
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2
3
4
5
6

7
8
9

IPPON BARCZA SP. Z O.O.
Osiedle AURORA
ul. Barcza
mieszkania od 34 do 99 mkw.
apartamenty od 50 do 94 mkw.

10e

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE
Nowy Bartąg
mieszkania od 29 do 93 mkw.

ROMBUD WPB SP. Z O.O.

a Wrzosowe Ogrody, ul. Zamenhofa 12c
mieszkania 94 mkw. i 12d - 62 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 58 do 100 mkw.
c Villa Garden ul. Jagiellończyka
mieszkania od 60 do 95mkw.

GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM SP. Z O.O. ,
PRZEMYSŁÓWKA HOLDING

DYWITY

Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
mieszkania od 36 do 67 mkw.

10b

NOWE ZATORZE
INWESTYCJE SP. Z O.O.

11a

Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej
(vis a vis Agapitu)
Mieszkania: od 26 do 120 mkw.

18b

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB
SP. Z O.O.

a Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 36 do 69 mkw.
b Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 43 do 66 mkw.
c Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 25 do 92 mkw.

18a

2

AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEJ
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW
CECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

4

LEŚNA OAZA
ul. Marii Zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 73 mkw.

P.B.O. EKOBUD SP. Z O.O.

a Osiedle Sady, ul. Nowaka
mieszkania od 54 do 70,88 mkw.
b Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SPÓŁKA JAWNA

a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 170 do 216,98 mkw.
b Leśny Zakątek, ul. Wilczyńskiego (Pieczewo) mieszkania 94 mkw.
c Grand House, ul. Niepodległości
mieszkania od 61 do 125 mkw. i lokale
usługowe ok. 123 – 233 mkw.
d domek Różnowo pow. ok. 195 mkw.

10c

15
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14
6c

13
9c

5

10d

a Osiedle Leśna
II etap ul. Leśna – budynek A i B – 100
mieszkań – mieszkania od 45 do 200 mkw.
b Osiedle Bartąg ul. Bartąska - budynek
B11, B12, B13, B14 – 215 mieszkań – mieszkania od 27 do 70 mkw.
c Osiedle Sterowców ul. płk. Franciszka
Hynka mieszkania – bu dynek S7, S8, S9,
S10, S11 – 300 mieszkań – od 32 do 74 mkw.
d ZM Żołnierska ul. Żołnierska – budynek
Z1 i Z2 – 210 mieszkań – mieszkania od
39 do 60 mkw.
e LUNA HOUSE ul. Wilczyńskiego
/Jaroszyka – 77 mieszkań – mieszkania
od 43 do 56 mkw.

NOVDOM

a Osiedle Morena 2
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 55 do 82 mkw.
b Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 55 do 93 mkw.

NATURE ART STAWIGUDA
SP Z.O.O.

Nowa Stawiguda, ul. Ceglana/Olsztyńska.
Domy w zabudowie szeregowej 135 mkw.
z działkami o powierzchni od 200 do 350
mkw.

T.J. DEVELOPMENT

Citi Park
ul. Krasickiego, budynki B i C
mieszkania od 36 do 69 mkw.

14 WARMIA
INVESTMENT
SP. Z O.O.
11b

6a

15

CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego
36. Od 42.39 do 79 mkw.

SIELSKA SP. Z O.O. S K

Ukiel Park
ul. Sielska 12A
Apartamenty pow. od 30 do 90 mkw.

16 PIECZEWO SP. Z O.O.

20

17
19

18

8a

19
16
13
1 17

20

Osiedle Premium
ul. M.Dądrowskiej 11 na byłym poligonie za
Cerrefourem, mieszkania od 40 do 77 mkw.

BUDLEX SP. Z O.O.

Osiedle Libero
ul. Krasickiego/Barcza (za szkołą LO5)
mieszkania od 26 do 101 mkw.

GRUPA BRAWO SP. Z O.O.

Osiedle Orzechowa
ul. Orzechowa w Bartągu
a I etap - domy w zabudowie bliźniaczej,
pow. 128,54 mkw.
b II etap- domy wolnostojące od 116 mkw.

PM DEVELOPMENT

Gruszowe Sady
ul. Nowaka, II etap,
mieszkania od 36 do 70 mkw.

T.J.M DEVELOPMENT

VILLA NOVA
ul. Pstrowskiego 18
mieszkania od: 31,30 do 74,36 mkw
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Zadłużenie w opłatach za mieszkania według
form własności w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

REKLAMA

Buduj razem z nami!
Solidny Partner
Rok założenia 1993

CENTRUM

POKRYĆ DACHOWYCH I KLINKIERU

• AUTOMATYKA
• BRAMY
• DRZWI
• OGRODZENIA
• SZLABANY
Rok założenia 1992

• dachówki, cegły klinkierowe, płytki ceramiczne • blachy, papy
• rynny: PCV, metalowe (powlekane, miedziane, tytan.-cynk), ocynkowane
• okna dachowe • akcesoria dachowe • farby
Zapraszamy: pn.-pt. 7.30-16.30, sob. 8.00-13.00

e-mail: info@falbud.pl
www.falbud.pl
59919otbr-A -N

www.danysc.pl
handel@danysc.com.pl
Sklep internetowy:

-

Olsztyn, ul. Towarowa 15
tel. 89 532-91-45, -46

OLSZTYN
ul. Kołobrzeska 50
tel. 89 534 41 00
tel. 89 535 32 42

www.sklep.danysc.pl
145819otbr-a-M
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A może tak ściana w paski?

Fot. Adobe Stock

Stosowanie na jednej lub na kilku ścianach wielokolorowych deseni jest nieco bardziej
skomplikowane, ale dzięki temu możemy dodatkowo wzmagać działanie koloru albo niwelować je, jeśli
akurat na tym nam zależy. Pasy to deseń najprostszy.

P

rzy czym zasada jest
taka, że pionowe
pasy uczynią wnętrze niższym i szerszym. W psychologii

nazywa się to efektem iluzji Helmholtza. Natomiast
pasy poziome z jednej strony
podniosą sufit, ale z drugiej
sprawią, że cała przestrzeń

w pomieszczeniu wyda się
mniejsza. Z kolei węższe paski lepiej będą się prezentowały w małych pomieszczeniach — szersze w dużych.
Sami zatem decydujcie…
Inna zasada brzmi: na naszą
wyobraźnię mocniej działają
pasy szerokie i bardziej kontrastowe. Wąskie paski, w
dodatku o niewielkim kontraście — działają na naszą
percepcję słabiej.
Mało kto na to zwraca uwagę, ale na nasz odbiór wnętrz
wpływ ma także fakt, czy nasz
paskowy wzór konkretnie
zaczyna się i kończy od pasa
ciemnego, czy od jasnego.
Kolejny znaczący element tej
układanki to kwestia, czy w
paski będzie jedynie fragment
jednej ze ścian, cała ściana

— czy idziemy na całość i
wszystkie ściany pomieszczenia w te paski malujemy.
Zdaję sobie sprawę, że paski
to deseń dla odważnych, ale
dobrze dobrane do rozmiarów i proporcji wnętrza stworzą regularny rytm i jakby
uporządkują przestrzeń. Kto
chce iść zupełnie na całość i
zastosować ten deseń w małym pokoju, może pomalować
taki wzór w szerokie pasy na
tylko jednej ścianie, a jeszcze
lepiej — tylko na jej fragmencie.
Podobne zasady stosujemy
w przypadku płytek ceramicznych i okładzin, bez względu
na to, czy deseń jest duży, czy
drobny. Przy czym duży wywoła wrażenie przestronności, a im będzie jaśniejszy, tym

poczucie tej przestrzenności
będzie większe. Z kolei deseń
drobny w nasyconym kolorze
radykalnie zmniejszy zbyt duże
wnętrze. Podobne znaczenie
dla postrzegania wnętrza ma
sposób ułożenia okładzin na
posadzkach: rysunek płytek
lub desek na podłodze. Płytki
lub klepki w stylu retro, o boku
10 x 10 cm, optycznie pomieszczenie zmniejszą, podczas gdy
gładka podłoga, bez podziałów,
pokryta choćby żywicą lub
płytkami wielkoformatowymi
— powiększy je. Ale — co bardzo ciekawe — jednobarwna,
ale bardzo drobna mozaika,
bez względu na to, czy wyłożymy nią podłogę, czy ścianę,
zadziała prawie dokładnie tak
samo, jak gładka okładzina bez
spoin.

Do optycznej korekty
wnętrz specjaliści bardzo
często używają też sztukaterii, boazerii i tym podobnych
metod zdobienia ścian. Przy
czym trzeba pamiętać, że
im wyższe listwy przypodłogowe w kontrastowym do
ścian kolorze — tym wnętrze
wyda się niższe. Podobnie
zadziała gipsowa listwa pod
sufitem: ciemna, kontrastowa
wobec ścian obniży sufit. Co
jednak chyba najważniejsze
w zabawie ze sztukaterią —
konieczne jest odpowiednie
oświetlenie. Cały szkopuł
bowiem w tym, że jej kolor
to jedno, ale ważną rolę gra
także cień, który sztukateria
rzuca na ścianę…
Magdalena Maria Bukowiecka

REKLAMA

PREZENTACJA OFERTY

– KLUCZ DO SUKCESU
Szybka i korzystna sprzedaż lub
wynajem nieruchomości to wynik
wielu składowych. Jedną z fundamentalnych jest sposób prezentacji
oferty, którą obejrzą potencjalni
klienci. Ważny jest rzetelny i sugestywny opis, który uwypukli mocne
strony nieruchomości. Jednak nawet
najlepsze słowo pisane nie odda w
pełni tego, co zobrazujemy za pomocą rozmaitych form wizualnych.
Biuro Nieruchomości New House
wykorzystuje wszystkie dostępne,
nowoczesne narzędzia, które pomagają jak najciekawiej pokazać daną
nieruchomość. Podstawą jest profesjonalna sesja fotograficzna. Dobre,
oryginalne i wysokiej jakości zdjęcia
przyciągają wzrok i wpływają na
szybszą finalizację ofert. New House
współpracuje z wykwalifikowanym
fotografem i oferuje wykonanie
profesjonalnych zdjęć mieszkania,
budynku, jego wnętrza, działki,
okolicy. Zorganizowana sesja z fotografem pomoże wyeksponować w
każdej nieruchomości to, co najlepsze i uczynić ją bardziej atrakcyjną.
Możliwe jest także przygotowanie
wirtualnego spaceru. Potencjalny
nabywca poczuje się, jakby fizycznie zwiedzał pomieszczenia obiektu
swojego zainteresowania.

Najnowsza technologia umożliwia
nie tylko wirtualne spacery, ale i
loty. A dokładniej, widoki z lotu
ptaka. Mowa oczywiście o wykorzystywaniu zdjęć i filmów robionych
przez drony. Są nieocenione, gdy
trzeba sobie wizualizować położenie
działki, czy okolicę interesującej nas
nieruchomości. Biuro New House w
swojej pracy chętnie korzysta i z tej
zdobyczy techniki.
Kolejny znakomity oręż w walce o
uwagę klienta to wizualizacja nieruchomości i rzuty 3D, dołączone
do oferty. Wizualizacja pomaga
wyobrazić sobie przestrzeń, gdy
nieruchomość wymaga remontu
lub jest w stanie surowym, czy deweloperskim. - Obraz działa zdecydowanie mocniej niż sam opis czy
zestawienie parametrów technicznych – zapewnia właściciel New

House, Łukasz Wróbel. - Wizualizacje przestrzeni wokół budynku oraz
wnętrz to obecnie najlepsza metoda
zachęcenia klienta do zakupu mieszkania lub domu. Kiedy potencjalnemu klientowi przedstawimy obiekt
na sprzedaż w takiej formie, łatwiej
mu utożsamić się z ofertą i znaleźć
w niej odzwierciedlenie swoich potrzeb. Jest to bardzo skuteczna prezentacja nieruchomości skupiająca
uwagę na warstwie estetycznej i
praktycznej. Ma ona duży wpływ
na podjęcie ostatniej decyzji zakupowej. Warto skorzystać z tej możliwości.

Olsztyn, ul. Warmińska 7/4
tel. 664 031 061
9620otbr-a -K
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Starych domów
nie trzeba burzyć…
ząbka. Efekt był taki, że dom
musiał być stawiany z materiałów pochodzących z jednej,
konkretnej cegielni. Teraz, po
latach, kiedy w swoich projektach używam tych materiałów z „odzysku”, dając im
drugie życie — te różnice w
detalach są widoczne i należy
o nich pamiętać, szczególnie
przy dachówkach. Trzeba też
sprawdzać jakość wykonania
— a to może zrobić tylko architekt z doświadczeniem.
— Czy dziś wciąż możemy
podziwiać świadectwa tamtej historii? Co w dzisiejszej
architekturze naszego
regionu wciąż widać?
— Świadectwa dziedzictwa
tego regionu Warmii i Mazur wciąż istnieją i warto je
zachować. Jest ich jednak coraz mniej, ponieważ ulegają
rozbiórce, nieprzemyślanym
przebudowom, przeróbkom
lub degradacji. Stare domy
czy stare siedliska, pięknie
usytuowane w terenie, mają
niepowtarzalny klimat i urok.
Można je zachować, przetwarzając do nowych, współczesnych potrzeb mieszkańców.
Jednak powinno się to robić z
dużym szacunkiem do historii
i powierzyć to zadanie archi-

tektowi z doświadczeniem.
Ja w swojej działalności architektonicznej wykorzystuję takie materiały i projektuję
nowe-stare domy nawiązujące do architektury tych regionów. Uważam, że mieszkając
na tych terenach powinniśmy
czerpać z takich wzorców i je
kontynuować. Takie projekty
można zobaczyć w katalogu projektów domów, który
właśnie wydałem.
— Czy architekci lubią sięgać
po wzorce z przeszłości?
Inspirują ich te wzorce czy
przeciwnie — ograniczają?
— Na dzień dzisiejszy mało
jest pracowni architektonicznych czy architektów, którzy
korzystają z takich historycznych wzorców architektury
regionu. Pewnego rodzaju
obecny chaos w przestrze-

ni powstał z powodu braku
konkretnych uwarunkowań
przestrzennych. Gdyby takie
były, nie dopuszczałyby do
zabudowy według indywidualnych upodobań, decyzji
konkretnych osób oraz kompletnie rozbieżnych projektów. Nowe plany miejscowe
dla danego obszaru działki,
kwartału, osiedla, wioski,
powinny być jasno określone, dopuszczając możliwość
usytuowania konkretnych
rodzajów obiektów w ściśle
określonych jednolitych formach i określonych parametrach, ze ściśle określonym
materiałem. Można by było
w taki sposób uporządkować
przestrzeń, która w ostatnich
latach powstawała w sposób
chaotyczny. Nam, mieszkańcom Warmii i Mazur powinno na tym zależeć
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Fot. Studio „Pantel”

— Jaka była architektura na
Warmii i Mazurach 100, 200,
500 lat temu?
— W mojej działalności
architektonicznej zazwyczaj
odnoszę się do architektury na przestrzeni ostatnich
100, może 150 lat. Historia
tych terenów zmieniała się,
natomiast analizując samą
architekturę widać, że Warmiacy i Mazurzy budowali
zazwyczaj dwa rodzaje domów: domy z elewacją ceglaną z cegły czerwonej i domy
tynkowane. Czasami bywały
też drewniane. Jeśli chodzi o
materiały — budowało się z
tego, co było pod ręką lub łatwe do wytworzenia: z kamienia łupanego, drewna, cegły,
dachówki… Co interesujące,
każdy region w zasięgu niewielu kilometrów miał swoją
lokalną cegielnię. Cegielnie
usytuowane były w pobliżu
złóż gliny — podstawowego materiału do produkcji
cegieł, dachówek, gąsiorów.
Produkowano je na lokalne
potrzeby i w ten sposób unikano kosztów transportu.
Mimo że kształt dachówek
holenderek był ściśle określony, każda cegielnia miała
nieco inną formę, inną „falę”,
inny wymiar, kształt i rozmiar

Fot. Studio „Pantel”

— Warmiacy i Mazurzy budowali z tego, co było pod ręką, a każdy region w zasięgu niewielu kilometrów
miał swoją lokalną cegielnię. Choć kształt dachówek był ustalony — każda cegielnia miała swoją
indywidualną „falę” dachówki. Dziś, gdy tym dachówkom daję drugie życie, wyraźnie widzę te różnice —
mówi Tomasz Lella, architekt z Olsztyna, właściciel Studia „Pantel”.
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