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LONG ISLAND S ŁYNIE Z PI Ę KNYCH PLA Ż, PRA WDZIWIE WIEJSKIEGO CHARAKTERU I WYJ ĄTKOWYCH

NADMORSKICH DOMÓW. DLA WI Ę KSZO ŚCI NOWOJ ORCZYKÓW, ZW ŁASZCZA TYCH BARDZIEJ MAJ Ę TNYCH,

TO WYMARZONE MIEJSCE SPOKOJ U I WYPOCZYNKU OD SKWARNEGO MIASTA

L
kimśw Nowym Jorku chce spędzić wakacje. Za-
proszenie do domu znajomych w Hamptons to
wyróżnienie, o które zabiegają wszyscy, którym
zależy na osiągnięciu wysokiej pozycji społecz-
nej. Tutaj mają swoje domy również gwiazdy fil-

mowe i celebrities Nowego Jorku. Zamożni wynajmują
tu domy, a mniej majętni pokoje na sezon, czyli na ca-
łe upalne lato.

DOM Z POTENCJA ŁEM

Dom Beaty Petek-Galdi, architekta z Nowego Jorku,
z pochodzenia Polki, znajduje się w bardzo urokliwym
miejscu na wydmach, graniczy z rezerwatem przyrody
i oczywiście położony jest nadOceanemAtlantyckim. Be-
ata od 1982 roku prowadzi własną �rmę architektonicz-
ną naManhattanie. Specjalizuje się wmieszkaniach i do-
mach prywatnych oraz przestrzeniach komercyjnych, ta-
kich jak biura, hotele i sklepy. Jej projekty charakteryzuje
prostota formy, podkreślenie funkcji obiektu, wysokiej
klasy materiały wykończeniowe, dobrze dobrane kolory
i oświetlenie.

Weranda to ulubione miejsce Katarzyny – tu mo żna zatopi ć się
w lekturze, wypi ć aromatyczn ą herbatę i delektowa ć się smakiem
ulubionych rogalików dro żdżowych z pobliskiej piekarni,
prowadzonej przez sympatycznego W łocha

na ocean
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Weranda to ulubione
miejsce Katarzyny
– tu można zatopić
się w lekturze, wypić
aromatyczną herbatę
i delektować się
smakiem ulubionych
rogalików
drożdżowych
z pobliskiej

Beata kupiła już istniejący dom. Był stosunkowo
niewielkim pawilonem zbudowanym w stylu
lat 70. XX wieku. Zniszczony, zbudowany prostym
systemem, ponury wewnątrz – od początku nada-
wał się do całkowitej przebudowy. Liczyła się głów-
nie jego dobra lokalizacja. Beata, architekt, do-
strzegła w nim też duży potencjał.

ZBURZYĆ, BY ZBUDOWAĆ
Zdobycie wszystkich zezwoleń na rozbudowę i po-
większenie tarasów tak, żeby można się było czuć

na nich komfortowo i w miarę możliwości odciąć
od sąsiadów drewnianym płotem, było dosyć trud-
ne. Dobra lokalizacja, która skusiła Beatę w tym
momencie okazała się przeszkodą. Gospodyni ca-
ły czas stara się o zezwolenie na powiększenie jesz-
cze części tarasu i wybudowanie niewielkiego ba-
senu przy domu.
Przebudowa trwała kilka miesięcy, a przeprowa-
dziła ją firma Franciszka Mula i jego współpra-
cownika Piotra Rosy – Frank House Improvement
CO, Polaków mieszkających w Nowym Jorku.
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Klatka dla kanarka kosztowała
fortunę, ale warto było, bo ma
prawie 100 lat! Kanarek się
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Budynek został zmieniony w dziewięćdziesięciu pro-
centach, pozostały głównie stare piwnice, belki kon-
strukcyjne i komin. Piwnice zostały rozbudowane,
ponieważ dom znacznie powiększono. Teraz ma
około 170 metrów kwadratowych powierzchni użyt-
kowej i łącznie ponad sto metrów kwadratowych ta-
rasów.

PROSTOTA I PRZESTRZEŃ
W rezultacie powstał nowy dom na strych fundamen-
tach, zachowujący prostą bryłę, zbliżoną do dawnej.
Beata, nie chciała w tak ładnym miejscu tworzyć zbyt
rozbudowanej formy. Zmienił się tylko proporcje.
Prosta bryła z płaskim dachem jest idealnie wpisa-
na w jasne wydmy, które z błękitem nieba i oceanu
tworzą nierozerwalną całość.

Klatka dla kanarka kosztowała fortunę, ale warto
było, bo ma prawie 100 lat! Kanarek się rozśpiewał,
a dzieciaki są szczęśliwe. Codziennie rano, zaraz

Klatka dla kanarka kosztowała fortunę, ale warto
było, bo ma prawie 100 lat! Kanarek się rozśpiewał,
a dzieciaki są szczęśliwe. Codziennie rano, zaraz
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Postmodernistyczne wnętrze jest proste i przestrzenne. Od frontu domu
znajduje się duży pokój dzienny z kominkiem i otwartą kuchnią. Po je-
go prawej stronie jest niewielki gabinet do pracy, który podczas wizyt
przyjaciółmoże służyć za pokój gościnny. Za ścianą salonu znajduje się
długi korytarz, z którego wchodzimy do trzech podobnych sypialni.
Na obu końcach korytarza, równolegle znajdują się łazienki. Z każde-
go pomieszczenia można wyjścia na taras, tylko łazienki nie mają du-
żych przesuwanych drzwi balkonowych.

WIĘCEJ ŚWIATŁA
Dom jest nowoczesny, pełen światła i bez zbytecznych ozdób. Wszystkie
pomieszczenia urządzone są tylko najpotrzebniejszymi sprzętami.
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Klatka dla kanarka kososztowała fortunę, ale warto było, bo ma prawie 100 lat! Kaosztowała fortunę, ale warto było, bo ma
prawie 100 lat! Kanareknarekztowała fortunę, ale warto było, bo ma prawie 100 lat! Kanarek się rozśpiewał, a dzieciaki są
szczęśliwe.
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Klatka dla kanarka kososztowa ła fortunę, ale warto by ło, bo ma prawie 100 lat! Kaosztowa ła fortunę, ale warto by ło, bo ma
prawie 100 lat! Kanareknarekztowa ła fortunę, ale warto by ło, bo ma prawie 100 lat! Kanarek si ę rozśpiewał, a dzieciaki s ą
szcz ęś liwe.
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Dominuje kolor biały, który jeszcze powiększa
optycznie wnętrze. Większość elementów wykoń-
czeniowych to naturalne, wysokiej jakości mate-
riały – bambus na podłogach, marmur i białe
szkło na ścianach w kuchni i w łazienkach, drew-
niane tarasy. Każda wolna przestrzeń została wy-
korzystana. Szafy zaprojektowano od podłogi
do sufitu, nie ma więc zbędnych miejsc na gro-
madzenie się kurzu. Celowo nie ma tu żadnych li-
stew przypodłogowych, ani dekoracji na ścia-
nach. Dom jest usytuowany w pięknym miejscu
– widok na wydmy, ocean i niebo jest najlepszą
dekoracją. Liczne okna dają dużą ilość światła,
a nawet w pochmurne dni pokoje są bardzo ja-
sne. Gra świateł i cieni na ścianach to zamierzo-
ny efekt. Powstało wnętrze proste, które kojarzy
się ma z lekkością i radością wakacji. Idealne
miejsce do wypoczynku w gronie najbliższych




