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Historie zabytków czyta się czasem jak Horrory. są w nicH przerażające zwroty akcji, ponure intrygi, 
a na końcu boHatera czeka nieucHronna zagłada. zdarza się jednak – zbyt rzadko – że taka 

opowieść ma szczęśliwe zakończenie. i to będzie właśnie jedna z nicH. w roli głównej najsłynniejszy 
cHyba świdermajer: sanatorium abrama gurewicza. 
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Ula Brzozowska-Majdecka jest architektką wnętrz specjalizującą się w obiektach zabytkowych. Jest 

laureatką stypendium artystycznego promującego kulturę i Warszawę.
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ZorganiZowanie  nowocZesnej  kliniki  wewnątrZ  drewnianej  konstrukcji 
podlegającej  ogranicZeniom  konserwatorskim  stanowiło  karkołomne 

prZedsięwZięcie,  ale  gra  była  warta  świecZki
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Każdy, kto podróżuje linią otwocką, musi zauważyć poja-
wiające się co jakiś czas drewniane budynki, które wygląda-
ją niczym alpejskie pensjonaty skrzyżowane z rosyjską da-
czą. To, że przylgnęła do nich nazwa świdermajery, jest winą 
(a może zasługą?) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: 
„Te wille, jak wójt podaje, są w stylu świdermajer”. Określenie, 
na początku żartobliwe, w czasach PRL-u nabrało szydercze-
go, nawet lekko pogardliwego zabarwienia. Ale czasy się 
zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi. Drewniane budyn-
ki dziś są szacownymi zabytkami. Jeśli mają szczęście, trafią 
w dobre ręce, które zadbają, żeby przywrócić im dawny 
blask i urok. Do otwockiego sanatorium Abrama Gurewicza 
los się uśmiechnął. Jeden z największych drewnianych bu-
dynków w Europie powstawał etapami, od 1906 do 1921 r. 
Przez ten czas ze skromnej willi przekształcił się w imponują-
cy zakład leczniczy, słynne otwockie miejsce spotkań i wypo-
czynku warszawiaków dwudziestolecia międzywojennego. 
Potem przez lata popadał w coraz większą ruinę. Ratunek, 
w postaci prywatnego inwestora, który kupił budynek, przy-
szedł niemal w ostatniej chwili. 
Pomińmy trochę chronologię, żeby wyjaśnić, że dziś w odre-
staurowanym obiekcie mieści się MIRAI Clinic, której wiodą-
cą specjalizacją jest ortopedia. Jest tu przychodnia, diagno-
styka, blok operacyjny, oddział szpitalny i rehabilitacyjny, re-
stauracja, sala klubowa, kawiarnia i pokoje dla gości. Są 
nowoczesne instalacje i nowatorskie rozwiązania technolo-
giczne. Ale zanim klinika mogła się wprowadzić, potrzebna 
była akcja reanimacji (żeby nie powiedzieć wskrzeszenia) 
szacownego świdermajera, która okazała się ogromnym wy-
czynem projektowym. Tę skomplikowaną i obarczoną du-
żym ryzykiem operację przeprowadziła Grupa 5 Architekci. 
Autorką projektu realizacyjnego wnętrz budynku oraz osobą 
odpowiedzialną za nadzór nad jego wykonawstwem jest 
Ula Brzozowska-Majdecka. Jest architektem wnętrz po war-
szawskiej ASP, ale dzięki doświadczeniu w pracy konserwa-
torskiej, obejmującej renowację drewna, cegły, detali archi-
tektonicznych czy malowideł i dekoracji naściennych — zna 
zabytki również od strony technologicznej. Mówi: „Obcowa-
nie z zabytkiem, który wymaga skupienia i wysiłku, aby przy-
wrócić mu dawny blask, udowodniło mi wielokrotnie, jak bar-
dzo to jest satysfakcjonujące – co ciekawe, niezależnie od 
skali obiektu. Architektura dawna jest jedną z moich pasji. 
Niestety, jest jej w Polsce coraz mniej. To smutne, bo wraz z nią 
przepada pamięć, z pamięcią zaś – doświadczenie”. Praca 
nad tkanką zabytkową jest bardzo wymagająca. Co krok po-
jawiają się nowe, często nieoczekiwane problemy, które wy-
magają kreatywnego podejścia. Zabytki są też kapryśne, 
mają swoje potrzeby, domagają się cierpliwości i znajomości 
tematu. Zastosowana tu metoda rewitalizacji obiektu, czyli ro-
zebranie go i złożenie na nowo, często budzi kontrowersje. 
Ale w tym przypadku była to jedyna droga, żeby ocalić bu-
dynek, bo po latach nieużytkowania stał on dosłownie reszt-
ką sił. Wnętrza przeszły wiele metamorfoz i modernizacji na 
przestrzeni ponad 100 lat.  
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Okres największej świetności przypadał na lata międzywoj-
nia, kiedy budynek posiadał już obecny kształt kilkuskrzydło-
wej willi z tarasami, otoczonej wspaniałym ogrodem, ukrytej 
wśród sosnowego lasu na piaszczystej ziemi. „O tym, jak wy-
glądały wnętrza restauracji, pokoi gościnnych czy sali klubo-
wej, dowiedziałam się ze starych fotografii i folderów zachę-
cających kuracjuszy z 1926 roku do skorzystania z pobytu 
w pensjonacie. Zależało mi na stworzeniu unikatowej atmos-
fery miejsca, jednak nie poprzez odtwarzanie artdecowskiej 
dekoracji historycznej, ale kontynuację tradycji użycia szla-
chetnych materiałów, takich jak dąb, mosiądz, ręcznie wyko-
nywane płytki ścienne, lastryko, ponadczasowe formy; czy 
tapety. Te, które wybrałam, nawiązują kolorystyką i motywa-
mi do tapet znanych nam głównie z opisów i projektowanych 
przez prof. Józefa Toma. Zdobiły one restaurację i salę klubo-
wą”, mówi Ula Brzozowska-Majdecka. 
Sercem budynku – co widać także na jego skomplikowanym 
rzucie – jest restauracja, dlatego zapadła decyzja, żeby 
właś nie tu zachować najwięcej odniesień do historycznych 
wnętrz. Były tu kiedyś nowatorskie jak na owe czasy bukowe 
meble gięte i charakterystyczne lustra w kształcie rombów, 
parkiety na posadzce i piękne łukowe okna polskie z mosięż-
nymi klamkami i wyjściem na taras. „Do rea lizacji niektórych 
detali wnętrz poszukiwałam wykonawców znających daw-
ne technologie. Przykładem są zachowane w restauracji pie-
ce kaflowe w pięknym kolorze mię towej zieleni. Miały spore 
ubytki, jednak znalazł się wykonawca, który potrafił tradycyj-
ną metodą wypału po wielu próbach uzyskać podobną do 

oryginału zieleń. Brakowało też elementów balustrad żeliw-
nych; znalazłam firmę rodzinną, która do dziś przechowuje 
przedwojenne wzory tralek i mogła je wykorzystać do odle-
wów. Wewnętrzna stolarka drzwiowa była w bardzo złym 
stanie, ale dzięki firmie konserwatorskiej udało się przywró-
cić stare drzwi z pięknymi fazowanymi szybkami mocowany-
mi kitem”, opowiada architektka.
Obecnie budynek dzieli się na dwie strefy – medyczną i histo-
ryczną. Ta pierwsza, która musiała spełniać wszystkie me-
dyczne standardy przy jednoczesnym poszanowaniu zale-
ceń konserwatorskich, byłaby tematem na osobną opowieść. 
Architektce zależało na tym, żeby cały budynek mimo złożo-
ności funkcji tworzył jedną całość, dawał wrażenie spójnej, 
przenikającej się przestrzeni. Zdołała tego dokonać dzięki 
konsekwencji materiałowej i kolorystycznej. Zdecydowała, 
że nastrój wnętrz będą tworzyły kolor, faktura i światło. Oko-
ło 40 % elewacji stanowią odtworzone okna, dzięki czemu 
stonowana kolorystyka wnętrz harmonizuje z otaczającym 
budynek lasem i ogrodem. Wysublimowane motywy roślinne 
pojawiają się na wyszywanych tkaninach GP & JBaker, a eu-
foryczne kompozycje z kwiatów, ptaków i owadów na tape-
tach Arte. Mosiężne detale lamp marek Flos i Lucis komponu-
ją się z wstawkami w dębowych okładzinach ściennych, 
a dębowe posadzki ocieplają wnętrza, korespondując z eks-
trawaganckim czarno-białym lastryko. Naturalne materiały 
będą pięknie się starzeć i nabierać patyny. A budynek może 
znowu tętnić życiem i być świadkiem historii. Przecież Mirai 
po japońsku oznacza „dobra przyszłość”. ■
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polska edycja wnętrza nowości trendy inspiracje porady     

na design 
i Świat

kobiecy
punkt

widzenia

Jadalnie
stworzone  do smakowania Życia

pałac  w  turynie 
dom  w  pawii 
zakupy all’ italiana

Włochy  
bez biletu
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