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„Wietrzna Góra”, „mały Gdańsk”, „perła renesansu” — tak określa się miejscowość, 
która figuruje bodaj w każdym rankingu najpiękniejszych miejsc Polski. 
Miasteczko to wyróżnia się wyjątkową topografią: leży w zakolu rzeki, między 
wzgórzami, otoczone bujną roślinnością. Kazimierz Dolny, bo o nim mowa, 
swój status zawdzięcza głównie Wiśle. Przez wieki mieszkańcy osady bogacili 
się bowiem na handlu rzecznym, szczególnie zbożem. Konflikty zbrojne 
i zarazy, a także rozwój nowych form transportu towarów sprawiły, że z czasem 
Kazimierz podupadł. Paradoksalnie jednak dzięki temu do dziś zachował się 
historyczny układ oraz część zabytkowej tkanki urbanistycznej miasta. I mimo 
że obecnie miasteczko na stałe zamieszkuje ledwie dwa i pół tysiąca osób, to 
każdego roku tutejszy rynek, miejscową farę czy ruiny kazimierskiego zamku 
odwiedzają tłumy turystów, nie tylko z pobliskiego Lublina czy Warszawy. 

Nadwiślańską miejscowość szczególnie
upodobali sobie artyści. To tu odbywają 
się liczne plenery malarskie, mieści się 

Dom Architekta SARP oraz gości Festiwal Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi. Nic więc dziwnego, że także
Miśka Miller-Lovegrove — polska projektantka 
z Londynu — uległa urokowi Kazimierza. 

Historia Miśki Miller-Lovegrove w zaskaku-
jący sposób splata się z losami Polski. W 1979 
roku architektka ukończyła studia na Politechnice 
Warszawskiej. Rok później postanowiła wyjechać 
do Anglii, aby kontynuować edukację w prestiżo-
wej Architectural Association. Londyn miał być dla 
niej ledwie przystankiem na drodze profesjonalnej
kariery, wkrótce okazał się jednak portem docelo-
wym. Dziś, po ponad trzech dekadach zawodowej 

aktywności w obrębie trzech różnych pracowni
(Miśka Miller & Associates, Lovegrove Studio, 
MM-L Studio) projektantka ma na swoim kon-
cie realizacje z zakresu architektury, architektury 
wnętrz, a nawet sztuki rozsiane od Wielkiej Bry-
tanii, przez kontynentalną Europę, aż po Japonię. 
Szczególne miejsce w jej dorobku zajmują aran-
żacje przestrzeni ekspozycyjnych. Miller-Love-
grove miała okazję przygotowywać wystawy dla 
tak znamienitych instytucji, jak Saatchi Gallery 
i Somerset House w Londynie, Salone del Mobile 
w Mediolanie czy też Muzeum Narodowe w War-
szawie. W ostatnich latach architektka aktywnie 
angażuje się również w promocję polskiego di-
zajnu w ramach inicjatyw Creative Project Foun-
dation oraz International Design Expeditions. Nad

 | Miśka Miller-Lovegrove Faktoria Angielska

nowa willa powstała 
z wykorzystaniem starych 

murów wapiennych 
szesnastowiecznego składu 

towarów

Przechadzając się po brukowanych ulicach 
miasteczka, Miller-Lovegrove przypadkiem natknęła 
się na malownicze ruiny, niczym wyjęte z rycin 
Piranesiego. Okazało się, że to pozostałości po 
szesnastowiecznym gmachu (budynek na początku 
zeszłego stulecia strawił pożar), nazywanym nomen 
omen Faktorią Angielską. 
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Wisłą, dosłownie i w przenośni, postanowiła też 
stworzyć swój wakacyjny dom.

Po wyemigrowaniu architektka przez wiele 
lat nie mogła nawet odwiedzić ojczystego kraju. 
Kiedy więc upadła żelazna kurtyna, na początku 
lat 90. udała się w nostalgiczną podróż po naj-
piękniejszych zakątkach Polski. Jednym z odwie-
dzonych przez nią wówczas miejsc był Kazimierz 
Dolny, który pamiętała z wycieczek w młodości. 
Przechadzając się wówczas po brukowanych uli-
cach miasteczka, Miller-Lovegrove przypadkiem 
natknęła się na malownicze ruiny, niczym wyjęte 
z rycin Piranesiego. Okazało się, że to pozostało-
ści po szesnastowiecznym gmachu (budynek na 
początku zeszłego stulecia strawił pożar), nazy-
wanym nomen omen Faktorią Angielską, w prze-
szłości służył on bowiem jako skład towarowy dla 
kupców z Wielkiej Brytanii. Architektka zakochała 
się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia, ale ze 
względu na skomplikowany status prawny nieru-
chomości mogła nabyć zapuszczoną działkę do-
piero na początku XXI wieku. 

 | Miśka Miller-Lovegrove Faktoria Angielska

historyczną strukturę 
uzupełniono o dwa moduły 

mieszczące strefę wejściową 
i salon, a także nową 

konstrukcję dachu

schematyczne przedstawienie 
etapów powstawania willi
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 | Miśka Miller-Lovegrove Faktoria Angielska

Potrzeba było jednak jeszcze dwóch długich 
dekad i wysiłków niestrudzonych projektantów, 
konserwatorów, konstruktorów i budowniczych 
(z Londynu i Warszawy), by jej wyśniony dom 
mógł stać się rzeczywistością.

Faktoria wznosi się w zachodniej części Kazi-
mierza, niespełna 500 metrów od prawego brzegu 
Wisły. W jej bliskim sąsiedztwie znajdziemy mię-
dzy innymi dawny kamieniołom oraz rozliczne 
wąwozy lessowe. Budynek wyrasta z pokaźnej 
działki rozpostartej pomiędzy nadrzeczną skarpą 
a wąską brukowaną uliczką. Od strony fronto-
wej interwencja architektów wydaje się bardzo 
oszczędna, wręcz minimalistyczna. Najpierw pie-
czołowicie odnowiono pozostałości starych wa-
piennych murów (tworzących fasadę oraz ściany 

boczne nowej willi). Następnie do historycznej 
struktury dobudowano dwa nowe moduły miesz-
czące odpowiednio strefę wejściową i salon, for-
mując bryłę na planie litery „L”. W kolejnym 
kroku obrys parceli dopełniono od południowego 
zachodu wysokim murem oporowym. Wreszcie 
część mieszkalną Faktorii przekryto cienką be-
tonową płytą opartą na stalowych kolumnach. 
Dodatkowo, aby zaakcentować granicę pomiędzy 
„nowym” i „starym” oraz zapewnić optymalną 
ilość naturalnego światła we wnętrzach, pomiędzy 
kamiennymi ścianami a dachem pozostawiono 
małą przeszkloną szczelinę. Podobną rolę pełni 
wysoka na ponad siedem metrów szklana ściana 
kurtynowa otwierająca salon na wewnętrzny 
ogród z niewielkim basenem.

Imponująca szklana ściana 
kurtynowa od strony 
zachodniej otwiera 
przestronny salon na ogród

przedłużenie salonu stanowi 
kameralny ogród z niewielkim 

basenem
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 | Miśka Miller-Lovegrove Faktoria Angielska

Faktoria ma 494 metry kwadratowe po-
wierzchni, na dwóch kondygnacjach mieści ory-
ginalnie rozplanowany program użytkowy. W hi-
storycznej części willi ulokowano pomieszcze-
nia o charakterze prywatnym (sypialnie, łazienki
i studio). Nowe segmenty budynku zawierają na-
tomiast funkcje pomocnicze, a także przestronny
salon wraz z antresolą. Co ciekawe, większość
pokoi pozbawiono jakichkolwiek drzwi czy prze-
gród, tworząc rodzaj jednej ciągłej przestrzeni typu
open space. W podobnym celu w salonie wszelkie
instalacje ukryto w dwóch trzonach technicznych
obłożonych corianem. Wnętrza Faktorii utrzymane
są w mocno ograniczonej palecie kolorów (przede
wszystkim odcienie szarości i bieli) i materiałów
(głównie beton, wapień i marmur). Szczególną

wnętrza Faktorii 
zdobi zaledwie kilka 

minimalistycznych mebli

najbardziej efektownym 
elementem aranżacji wnętrz 
jest spiralna klatka schodowa 
DNA Staircase

szklana szczelina pomiędzy 
ścianami i dachem zapewnia 
dodatkową ilość naturalnego 

światła we wnętrzach

uwagę zwracają płyty toskańskiego marmuru Sta-
tuario Altissimo ułożone żyłkowaniem tak, by
współgrały z zachowanymi sklepieniami krzyżo-
wymi w historycznej części budynku (notabene
efektowna kamienna posadzka stała się też lejtmo-
tywem niedawno ukończonego apartamentu archi-
tektki w Londynie). Poszczególne pomieszczenia
willi zdobi zaledwie kilka minimalistycznych me-
bli autorstwa samych projektantów lub popular-
nych polskich twórców, na przykład Oskara Zięty.
Najbardziej spektakularnym elementem aranżacji
wnętrz Faktorii pozostaje jednak bez wątpienia
spiralna klatka schodowa DNA Staircase. Orga-
nicznie ukształtowane schody wykonano z żywicy
poliestrowej oraz włókna szklanego, przy użyciu
technologii stosowanej w produkcji szybowców.
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poliestrowej oraz włókna szklanego, przy użyciu 
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 | Miśka Miller-Lovegrove Faktoria Angielska

Ich projekt stanowi rozwinięcie podobnej idei zre-
alizowanej wcześniej w londyńskiej pracowni Lo-
vegrove Studio w dzielnicy Notting Hill (polską 
konstrukcję zintegrowano jednak z balustradą). 
W Kazimierzu klatka schodowa przecina wszystkie 
kondygnacje budynku, prowadząc do rozległego 
tarasu na dachu, z którego roztaczają się piękne 
widoki na okolicę. 

Dla każdego architekta zaprojektowanie wła-
snego domu (choćby wakacyjnego) zawsze sta-
nowi nie lada wyzwanie. Musi się bowiem mierzyć 
z klientem nadzwyczaj wymagającym, wyrobio-
nym i doświadczonym. Miśce Miller-Lovegrove 
nie tylko udało się z sukcesem podołać temu zada-
niu, ale też stworzyć miejsce zupełnie wyjątkowe, 
nie tylko na mapie Kazimierza Dolnego. Willa sta-
nowi ciekawą próbę reinterpretacji klasycznego 
schematu domu z impluvium, łącząc w sobie ce-
chy na pierwszy rzut oka nie do pogodzenia: tra-
dycję z nowoczesnością, rzemiosło z współcze-
snymi technologiami czy introwersję z otwarciem 
na naturę. Koncepcja wykorzystania historycznych 
pozostałości do stworzenia nowego budynku jest 
również ważnym głosem w dyskusji na temat pro-
jektowania w duchu zrównoważonego rozwoju. 
Odrodzona niczym Feniks z popiołów Faktoria to 
także symboliczny powrót architektki w rodzinne 
strony. Nowa willa z pewnością tworzy idealne 
ramy do wypoczynku i pracy, ale z powodzeniem 
mogłaby służyć też jako plan filmowy czy miejsce 
artystycznych albo kulinarnych warsztatów. Pozo-
staje zatem mieć cichą nadzieję, że w przyszłości 
ta wyjątkowa przestrzeń będzie mogła zachwycać 
jeszcze więcej osób.

Michał HADUCH
Bartosz HADUCH

na stronie obok:  
ascetyczna przestrzeń 

łazienki na piętrze

detal szklanej balustrady 
na antresoli

wzór marmurowej posadzki 
nawiązuje do zachowanych 
sklepień krzyżowych
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