architektura
i wnętrza

fot. Mariusz Bykowski

Projektuje tak,
jak gra na
skrzypcach
– pamiętając,
że harmonia
jest najważniejsza.
Zapewne dlatego
jego domy
dyskretnie wpisują
się w pejzaż, stając
się jego częścią...

W poszukiwaniu

harmonii
Tekst Anna Okołowska Zdjęcia Piotr Mastalerz

O domach i projektowaniu
Sebastiana Karpiela-Bułecki

uż w szkole podstawowej
wiedział, że chce być architektem, i konsekwentnie
– choć, jak mówi, „z turbulencjami” – dążył do tego. Przyznaje,
że dużą rolę odegrała tu tradycja
rodzinna.
– Budownictwo było i jest wciąż obecne
w życiu naszej rodziny – mówi Sebastian
Karpiel-Bułecka. – Już dziadek parał się
budową domów, ojciec był technikiem
budowlanym, mój brat ma duże biuro
architektoniczne w Zakopanem, a jego
syn został architektem kilka lat temu.
Z architekturą spotyka się tylko od czasu
do czasu, bo muzyka zdominowała jego
życie. Jednak tęskni za projektowaniem.
Swoje biuro projektowe – w komputerze
– zdarza mu się zabierać nawet w trasy
koncertowe.

J
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O czym marzy architekt Sebastian
Karpiel-Bułecka? O tym, by na Podhalu budowano drewniane góralskie domy
albo takie murowane, które są interpretacją witkiewiczowskiego stylu.

Rzeczywistość, która boli

Okolice Zakopanego. Obok domów
wyglądających tak, jakby wyrosły
z tutejszej ziemi, wtopionych w podnóże
gór, wielokolorowe wille i apartamentowce krzyczą do przejeżdżających
pomarańczowymi, różowymi, jaskrawozielonymi elewacjami albo przyciągają
wzrok dziwaczną skomplikowaną formą.
Pod Giewontem panuje swoiście rozumiana wolność budowlana. Choć przepisy budowlane precyzyjnie określają,
jakie wymogi architektoniczne musi
spełnić dom, często pozostają one

jedynie teorią. – Niby prawo budowlane
jest rygorystyczne, ale wiele osób
po prostu go nie przestrzega – stwierdza Sebastian Karpiel-Bułecka. – Bardzo nad tym ubolewam.
Architektura Podhala cierpi na podporządkowywaniu jej prawom ekonomii.
– Możliwość osiągnięcia zysków z turystyki sprawia, że w okolicach Zakopanego mnożą się apartamentowce. Czyżby nikt nie pamiętał o tym, że w niewielkiej miejscowości liczba takich domów
powinna być ograniczona? – zastanawia
się architekt. – Kolejny problem to rozbudowy przeprowadzane przez ludzi
żyjących z turystyki – dobudowywanie
pięter, doklejanie do pierwotnej bryły
pomieszczeń z reguły ma fatalne skutki.
W ten sposób krajobraz Podhala jest
zaśmiecany na dziesiątki, setki lat.

architektura i wnętrza

Podnóże Tatr – magiczne miejsce. Może trzeba je kochać, żeby projektować i budować domy, które staną się naturalną częścią górskiego
krajobrazu. Bez wątpienia takie właśnie są domy twórcy Zakopowera

Już w wydanym blisko ćwierć wieku
temu „Przewodniku historycznym.
Zakopane” autorzy pisali: „…Pod Giewontem budował kto chciał i jak chciał,
szpecąc miasto tak, że ta szpetota stała
się jego urodą”. Przewrotna argumentacja nie przekonuje po latach. Może to
raczej w ludowym budownictwie Podhala i jego rozwinięciu w styl zakopiański
przez Stanisława Witkiewicza tkwi tak
potężna siła, że dotąd nie była jej w stanie zdominować pstrokacizna reklam
i pokracznej architektury. Pytanie – jak
długo jest w stanie ją równoważyć?

Tradycja dobrze
zinterpretowana

Zdania na temat tego, czy styl stworzony przez Witkiewicza można z powodzeniem interpretować, są podzielone.

Dzięki dużym, nowoczesnym przeszkleniom góry od świtu do zmierzchu mogą być częścią
codzienności domowników
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Od początku dla Wojciecha Topy i jego
żony było oczywiste, że dom ma być
drewniany i... duży, żeby był wygodny dla
całej rodziny – rodziców i trójki dzieci.
Ściany wzniesione z bardzo szerokich
płazów pasują do skali domu

Gospodarze marzyli o dużych przeszkleniach
w pokojach dziennych. Jest to dziś
możliwe dzięki szybom energooszczędnym
i nowoczesnemu ogrzewaniu podłogowemu

Wiekowa cegła to dobre towarzystwo
dla rzeźbionego drewna. Jedno i drugie
już od progu przekonuje, z jakim
pietyzmem był wykańczany dom

Dla jednych to zamknięty system
– skończone dzieło. Dla innych
– także Sebastiana Karpiela-Bułecki
– styl, który można kontynuować,
rozwijając. Pozwala na to choćby
wykorzystanie nowych, nieznanych pod koniec XIX w. technologii.
Sebastian Karpiel-Bułecka, projektując, przywołuje tradycyjną architekturę podhalańską, witkiewiczowską i włącza do niej nowe rozwiązania – na przykład bardzo duże
przeszklenia. Właśnie taki sposób

rozwijania stylu Witkiewicza jeszcze
bardziej wiąże góralski dom z pejzażem – wprowadzając do wnętrza
piękny krajobraz aż po horyzont.
Odwiedziliśmy trzy domy wznoszone według projektów tego architekta. Choć są od siebie oddalone
o kilka, kilkanaście kilometrów,
z wszystkich można patrzeć na Giewont i ciągnące się za nim Czerwone Wierchy. Architekt przekonuje,
że w góralskim projektowaniu góry
są najważniejsze...

Dom po góralsku

Wysoka podmurówka z dzikiego, łamanego kamienia, nad nią ściany z szerokich świerkowych płazów, drewniany
gont i kielichowate pazdury na dachu
– dom, który Sebastian Karpiel-Bułecka zaprojektował dla kolegi z zespołu
– Wojciecha Topy – jest na wskroś
góralski. Różnorodność kształtów
okien i rozrzeźbiona, urozmaicona bryła to witkiewiczowskie reminiscencje.
Wojciech Topa i jego żona chcieli, by
projekt odwoływał się do planu starego

Plany drewnianej willi
komunikacja
40,0

sypialnia 18,8

łazienka 5,0

komunikacja
20,2

pokój 22,5

pokój dzienny
31,9

łazienka 6,5

kuchnia
z jadalnią 10,0
łazienka 4,7

pokój 13,4

kuchnia
z jadalnią 7,0
łazienka 6,5

łazienka 5,4
sypialnia 18,8

sypialnia
(antresola) 17,4

Poddasze 105,4 m2 (h > 1,9 m)
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pokój 22,5
Piętro 155,2 m2 (h > 1,9 m)

kuchnia
z jadalnią 10,0

architektura i wnętrza

O zmierzchu światło wypełniające dom podkreśla to, co nowoczesne w jego bryle – lekkość,
którą daje wykorzystanie szkła

domu, takiego jak te, które wzniesiono
w I połowie XIX w. przy ul. Kościeliskiej
– z dwutraktowym wnętrzem i tradycyjnym gankiem pośrodku bryły.
Jednak w projekcie Sebastiana Karpiela-Bułecki pierwowzór przeszedł pewną
modyfikację. Wprawdzie na osi domu
jest odpowiednik dawnej sieni, ale już
dwie współczesne izby odwołujące się
do tych tradycyjnych (białej – odświętnej
– i czarnej, w której toczyło się codzienne
życie) różnią się od wzoru sprzed lat.
Palenisko – kominek usytuowany jest

garderoba 6,1

komunikacja 12,5

w centralnym punkcie domu. Rola białej
izby została zwiększona – nie tylko pełni
ona funkcję reprezentacyjną, ale także
łączy się z jadalnią i kuchnią. Zamiast
czarnej izby po drugiej stronie holu
(sieni) jest sypialnia połączona z łazienką – tak powstał w tradycyjnym góralskim domu nowoczesny master bedroom.
Jednak najbardziej nowoczesne
w projekcie domu jest zastąpienie
ganku dużą przeszkloną dwukondygnacyjną werandą. Dzięki temu
głównym obrazem w dwóch pokojach

łazienka 10,5

gabinet 11,9
WC 1,6

sypialnia 21,8

siłownia 20,8

sauna 6,1

komunikacja
14,6
pracownia
24,6

przebieralnia
5,2
kotłownia 11,8

pralnia 7,4

jadalnia 21,8

Z
kuchnia 17,4

spiżarnia 3,2
15,4 m

Parter 145,0 m2

łazienka 3,4

pomieszczenie
gospodarcze
4,4

16,0 m

pokój dzienny
41,4

dziennych – na parterze i piętrze
– stał się piękny widok na Giewont.
– Zaprojektowanie i wykonanie tak
dużych przeszkleń w drewnianym domu,
którego ściany pracują, zmieniając
wymiary, było wyzwaniem – mówi architekt. – Udało się dzięki zastosowaniu systemu śrub regulujących i… podhalańskim fachowcom, którzy potrafią zrealizować najtrudniejszy pomysł.
Kunszt najlepszych ekip jest na Podhalu
powszechnie znany, a kolejka oczekujących na ich wolny termin – bardzo długa.
Wojciech Topa, jeszcze nie mając projektu, rezerwował czas jednej z nich
– ekipy Władysława Trzebuni-Rząski
z Kościeliska. Na rozpoczęcie prac
musiał czekać aż pięć lat. Twierdzi,
że było warto. Dziś, gdy dom już stoi,
mówi: – Należy im się wielki szacunek
za wiedzę, pracowitość, no i talent.
Wojciech Topa i jego żona to niezwykle
cierpliwi inwestorzy. Ich spokojny
perfekcjonizm ujawniał się nie tylko
w czasie czekania na fachowców. Także
wtedy, gdy z pietyzmem gromadzili
materiały, z których miał być wzniesiony
dom. Wymyślili, że płazy powinny być
szerokie – 60-70-centymetrowe – i grube
na 24 cm. Zrealizowanie tego nie było
łatwe. Drzewo, z którego można wykonać tak duże płazy, rośnie ponad 100 lat.
– Rozesłaliśmy wici po zaprzyjaźnionych tartakach – wspomina Wojciech
Topa. – Jak dostaliśmy informację, że
pojawia się drzewo o odpowiednich
gabarytach, kupowaliśmy je.

śluza 3,2
garaż 47,5

Piwnica 152,2 m2

Prenumerujesz – zyskujesz
szczegóły s. 22
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– Bartek
podobnie jak
Wojtek zatrudnił
doskonałych
fachowców
– ekipę Staszka
Gąsienicy-Zdziorby – mówi
architekt.
– Tak naprawdę
nasze ekipy
wymieniały się
i pracowały
na wszystkich
budowach

Strzelisty pazdur na kalenicy przy ścianie
szczytowej i…
…rzeźbione rysie przy okapie
to obowiązkowe detale architektury
podhalańskiej

Dom wzniesiony na zboczu góry sprawia
wrażenie, jakby z niej wyrastał

Gromadzenie drewna zajęło nam
dwa lata.
Wyszukany materiał domagał się
dobrego towarzystwa. Dlatego
jedną z głównych ścian na parterze,
nieopodal kominka, wykończono
wiekową cegłą odzyskaną ze starego domu, który spłonął. Gospodarze
chcieli, aby każdy element tego
domu był niepowtarzalny. I tak się
stało – piękne rzeźbienia widoczne
na zewnątrz i wewnątrz domu dowodzą jego wyjątkowości. Kropką nad
i jest bogato rzeźbiona belka pod
sufitem części dziennej – tak zwany
sosręb – ozdobiona motywami roślinnymi i geometrycznymi z wyryzowaną datą rozpoczęcia budowy domu.
– Marzyliśmy z żoną, by mieszkać
w drewnianym góralskim domu. To
wspólne marzenie dojrzewało w nas
od wielu lat – mówi Wojciech Topa.
– Sebastian, który jest naszym przyjacielem i kuzynem żony, tę wizję
ujął w zasady architektoniczne
i teraz nasze marzenie się ziszcza.

Nowoczesny z góralską
duszą

Z drugiego domu projektu Sebastiana
Karpiela-Bułecki też można podziwiać
górski pejzaż. Dom Bartłomieja Kudasika
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Plany murowanego góralskiego domu
sypialnia 14,5

garderoba 9,0

sypialnia 14,1

łazienka 4,9

sypialnia 14,0

komunikacja
15,9

sypialnia 24,8
łazienka 7,7
Poddasze 104,9 m2 (h > 1,9 m)
13,3 m

pokój dzienny
25,6

komunikacja
8,6

jadalnia 10,5

przedpokój
14,3

kuchnia 19,7

wiatrołap 6,5

15,8 m

i jego żony stanął na ojcowiźnie,
w pięknym miejscu na zboczu, skąd
widać całą panoramę Tatr – od Koszystej po Ciemniak.
Ze wszystkich ważnych pomieszczeń parteru – salonu, jadalni,
kuchni i pokoju gościnnego – można
patrzeć na góry.
Także z czterech sypialni na piętrze
zagwarantowane są piękne widoki.
Architekt tak ukształtował bryłę
domu i umieścił przeszklenia, by
mieszkańcy mogli w pełni cieszyć
się miejscem, w którym żyją.
Zaprojektowanie domu dla licznej
rodziny państwa Kudasików (rodziców z czwórką dzieci) wymagało
umiejętnego podzielenia przestrzeni.
– Nie musieliśmy tłumaczyć Sebastianowi, jakie są nasze oczekiwania, bo przyjaźnimy się od lat i rozumiemy bez słów – mówi Bartłomiej
Kudasik, który nie tylko gra z autorem projektu swojego domu w jednym zespole, ale nawet wspólnie
piszą teksty piosenek.
– Myślę, że to idealna sytuacja, gdy
architekt dobrze zna rodzinę, dla
której projektuje – wie, co lubią jej
członkowie, jakie mają charaktery,
jak spędzają czas – opowiada Sebastian Karpiel-Bułecka. – Taka bliskość jest bardzo ważna, bo wtedy
łatwiej jest zrobić projekt indywidualny – specjalnie dla nich – tłumaczy architekt.
Bartłomiej Kudasik i jego żona
chcieli mieć nowoczesny dom, ale
nowoczesność dla ludzi z góralskimi
duszami ma nieco inny kształt niż
ta powszechnie znana mieszkańcom
wielkich miast. Dlatego przyjaciel
zaprojektował dla nich murowany
dom z regionalnymi elementami.
O tym, że takie domy mogą doskonale wyglądać, nie trzeba nikogo
przekonywać.
Już Stanisław Witkiewicz adaptował
styl zakopiański na potrzeby budownictwa murowanego – najlepszym
przykładem jest elewacja Muzeum
Tatrzańskiego.
Według Sebastiana Karpiela-Bułecki
o sukcesie w tym przypadku przesądzają detale. Ich listę otwierają:
kamienna zeskarpowana podmurówka, dach o kącie nachylenia
połaci 48-53 o i rysie – belki, które
go podtrzymują.

Z

pokój 17,1

łazienka 6,6

Parter 108,9

pomieszczenie
gospodarcze
11,7

pomieszczenie
gospodarcze
11,7

spiżarnia 3,4

pomieszczenie
gospodarcze
1,8

pracownia 31,0

kotłownia 12,6
komunikacja
10,7

pralnia 4,8
wiatrołap 2,2
garaż 32,7
Piwnica 133,9 m2

Z

przedsionek
2,6
pomieszczenie
gospodarcze
8,7
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Ściana
szczytowa
domu, który
architekt
zaprojektował
dla matki
– duże
przeszklenia
przekonują
o jego
nowoczesnym
charakterze

Prosta,
dynamiczna
bryła części
południowej
domu
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fot. Marius z Bykows

Dla podkreślenia góralskiego charakteru domu dwa płazy zwieńczają ścianę parteru, a szczyt domu oszalowano
drewnem. Pojawiające się ornamenty
wprost odwołują się do specyficznej
architektury góralskiej.
Formie nawiązującej do tradycji towarzyszą nowoczesne materiały. Ściany
wzniesiono z betonu komórkowego,
a dach pokryto blachodachówką
z posypką mineralną imitującą gont.
Przyjemną konsekwencją takiej decyzji
jest zmniejszenie kosztów budowy.
We wnętrzach, podobnie jak na
zewnątrz, gospodarze chcą łączyć
góralską tradycję z tym, co nowe.
Oprócz podłogi z desek również słupy
i podciągi będą wykończone drewnem,
ale ściany mają być tynkowane i pomalowane na biało, a sufity – betonowe.
– Beton w góralskie chałupie? Dla
zakochanych w tradycyjnej góralszczyźnie to herezja – mówi Sebastian Karpiel-Bułecka i po chwili
dodaje: – A jednak… beton doskonale – taki jest dom, który Sebastian
Karpiel-Bułecka zaprojektował
pasuje do drewna.
i wybudował swojej mamie.
Opowieść o dwóch
Okazuje się, że obie elewacje nie
twarzach
kłócą się ze sobą, ale uzupełniają.
Od północy – starodawny, od połuNie jest to jednak zestawienie
dnia – nowoczesny. To nie żart
analogiczne do bieli i czerni.
ki

Najbardziej tradycyjna elewacja pokazuje, jak piękne są starodawne wzorce

Sebastian
Karpiel-Bułeck
a
ar
chitekt

Tym razem architekt złagodził kontrast, wykorzystując naturalne, tradycyjne materiały – od północy
budynek jest drewniany, od południa kamienny.
Ten dom to kolejna interpretacja
stylu zakopiańskiego.
– Chciałem, żeby była to nowoczesna forma połączona z tradycyjnym
budownictwem – mówi Sebastian
Karpiel-Bułecka.
Nawet front, który jest na pierwszy
rzut oka tradycyjny, zestawiony
z sąsiednią, boczną elewacją
zaczyna odkrywać swoje nowocześniejsze oblicze.
Starodawność przestaje być już
tak oczywista, gdy zobaczymy
narożne tarasowe przeszklenie.
Kolejny nowoczesny akcent to duże
szyby w szczytach budynku.
Wprawdzie w domu wzniesionym
dla matki nowoczesność jest znacznie bardziej stonowana niż w projekcie dla rodziny Kudasików, ale
– podobnie jak tam – jest wprowadzona do wnętrza.
W centralnym miejscu tego ciepłego góralskiego domu pojawi
się nowoczesny kominek, który
będzie wykończony tynkiem betonowym. Architekt postanowił
nadać mu surową formę przypominającą beton elewacyjny.
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Dach – tak jak w tradycyjnym podhalańskim domu
– pokryto modrzewiowym gontem

Ten sam obraz w innej ramie – architekt kadruje piękny
widok na wiele sposobów

Do domu
prowadzą
tradycyjne
góralskie
drzwi

W pokoju
dziennym
nie mogło
zabraknąć
rzeźbionego
sosrębu
z wyryzowaną
datą
budowy

Budynek
jest jeszcze
niewykończony,
a już widać
troskliwość
architekta
o najdrobniejsze
szczegóły
– dowodem jest
zaprojektowana
przez niego
szafa z giętego
drewna
z rzeźbionym
motywem
roślinnym
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Plany domu matki architekta
sypialnia 9,6

sypialnia 4,6

łazienka 3,6

sypialnia 8,6

komunikacja
10,9

Poddasze 37,3 m2 (h>1,9 m)
9,5 m

kuchnia 10,5

jadalnia 13,1

spiżarnia 5,6

10,98 m

W taki właśnie sposób, szanując
tradycję, przełamuje stereotypowe
myślenie o podhalańskim budowaniu.
Oczywiście we wnętrzach dominuje
drewno – ściany, podłogi i sufity są
drewniane. Architekt zaprojektował
nawet szafy z giętego drewna.
Jego dbałość o detale widać choćby
w projekcie drzwi wewnętrznych
– oczywiście drewnianych, w których postanowił umieścić szyby
ze szkła rzeźbionego w różne wzory
kwiatów.
– Te szyby są unikatowe – mówi
Sebastian Karpiel-Bułecka. Jest
taki człowiek na Podhalu – Henryk
Trebunia-Tutka – który rzeźbi
w szkle bez stosowania żadnych
szablonów, a nawet bez szkicowania wzorów. Każdy kwiat, który
wyrył w szkle, jest oryginalny,
niepowtarzalny.
Dom jest jeszcze niewykończony,
a jego wnętrza już sprawiają wrażenie ciepłych i przytulnych – projektowanych z miłością.
A jaki dom architekt zaprojektowałby
dla siebie?
– W tej chwili ten dom pozostaje
jeszcze w sferze marzeń i planów.
Na pewno będzie w podobnym stylu
jak ten mamy – mówi architekt.
– Stanie obok niego, na miejscu starego rodzinnego domu, tak więc oba
budynki powinny tworzyć harmonijną całość. Chciałbym, żeby był osadzony w tradycji góralskiej, którą
wzbogacą nowoczesne elementy
i materiały. Na pewno będzie w nim
dużo drewna, szkła, kamienia
i beton.
– Wyrosłem wśród góralskiej architektury, wychowałem się w drewnianym domu, dlatego myśląc „dom”,
w naturalny sposób myślę od razu
„drewniany” – mówi Sebastian
Karpiel-Bułecka. – Ale lubię do drewnianych domów wprowadzać beton
i szkło.
Wprawdzie oba te materiały kojarzone są z nowoczesnym budownictwem,
jednak przy regionalnej podhalańskiej architekturze zyskują nowy
wymiar. Przewrotnie w towarzystwie
drewna potrafią stać się ciepłe. Poza
tym oba doskonale pasują do górskiego pejzażu. Beton przez swoją surowość, a przejrzyste szkło dzięki temu,
że potrafi stać się częścią gór. r

kotłownia 5,9

WC 2,1

Z
wiatrołap 5,2
Parter 56,7 m2

pokój dzienny
14,3

Płyta „The Trip” – niezwykła
muzyka, do której inspiracją
był projekt multimedialny
o tym samym tytule.
Pięknie wydany album dostępny
jest także w wersji winylowej.
Więcej o projekcie na:
www.smolik.com.pl
murator 2
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