
Prostota bry∏y i wn´trza, interesujàce detale architektoniczne, dobrej jakoÊci materia∏y 
wykoƒczeniowe oraz Êcis∏e powiàzanie domu z ogrodem to cechy projektu autorstwa 
Magdaleny Ignaczak i Jacka Kunca z firmy JM Studio Architektoniczne – Domy, Wn´trza, Ogrody
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D om zaprojektowano z myÊlà o doÊç obszernej dzia∏ce
w kszta∏cie wyd∏u˝onego prostokàta, po∏o˝onej pod lasem,
lecz blisko miasta. Budynek tworzy kilka bry∏ o klarownie

rozdzielonych funkcjach; ka˝da bry∏a ma innà wysokoÊç i ró˝ny
dach. Dom zwrócony jest jednym z d∏u˝szych boków do ulicy, dru-
gim do ogrodu. Elewacja frontowa chroni prywatnoÊç domowni-
ków. Z tej strony dom otwiera si´ na zewnàtrz jedynie wysokim
przeszkleniem nad wejÊciem, si´gajàcym a˝ do pi´tra. Wi´ksze
powierzchnie szklane przewidziano natomiast od ogrodu. Bry∏y sà
proste, ale t´ skromnoÊç projektowà rekompensujà detale archi-
tektoniczne na zewnàtrz domu i materia∏y u˝yte do wykoƒczenia.
Modrzewiowe drewno zastosowane na cz´Êci elewacji wspó∏gra
z szarym tynkiem i lekko b∏´kitnà dachówkà bitumicznà o faktu-
rze przypominajàcej gont. Z takim charakterem domu i jego kolo-
rystykà dobrze komponujà si´ ozdobne trawy – dekoracyjne rów-
nie˝ zimà. Za∏o˝enia architektury zieleni sà ÊciÊle zwiàzane
z koncepcjà budynku. Ogród stanowi rodzaj domu letniego, który
mo˝na wykorzystywaç na wiele sposobów. Sp´dzaç czas przy ba-
senie-sadzawce, w cieniu roÊlin wspinajàcych si´ na pergol´ czy
pod zadaszonym tarasem, który ∏àczy dwie cz´Êci domu. Ka˝da
z nich ma inne przeznaczenie, które wynika z przemyÊlanego uk∏a-
du funkcjonalnego. 
Szerokie, dwuskrzyd∏owe, przeszklone drzwi w bryle g∏ównej pro-
wadzà do ponad dwudziestometrowego holu z otwartà antresolà
w kszta∏cie litery C, nad którà pozostawiono odkrytà wi´êb´

Widok elewacji: frontowej, bocznej ogrodowej, ogrodowej, bocznej gara˝owej

Razem z ogrodem
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DOM JEDNORODZINNY – niepodpiwniczony, pi´trowy, z gara˝em, murowany, elewa-
cja cz´Êciowo drewniana, cz´Êciowo tynkowana. Autorzy: JM Studio Architektoniczne
Domy, Wn´trza, Ogrody: arch. Magdalena Ignaczak, in˝. Jacek Kunca. Powierzchnia
u˝ytkowa + gara˝: 260 m kw. + 40 m kw. Powierzchnia zabudowy: 294 m kw. 
Zalecana powierzchnia dzia∏ki: minimum 1500 m kw. Szacunkowy koszt budowy:
stan surowy zamkni´ty ok. 200 000 z∏, stan wykoƒczony do zamieszkania, 
z kuchnià i ∏azienkami w standardzie Êrednio wysokim – minimum 600 000 z∏. 

TEKST IWONA ¸AWECKA-MARCZEWSKA  ILUSTRACJE JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
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Informacje o pracowni na stronie 123

❚ Êciany – pustaki ceramiczne, ocieplone we∏nà mineralnà 
i wykoƒczone deskowaniem modrzewiowym w kolorze 
bràzowopomaraƒczowym i tynkiem zatartym beton w kolorze 
szarym ❚ strop – belkowy, z drewna klejonego ❚ dach – widoczna,
otwarta wi´êba dachowa, dachówka bitumiczna szaroniebieska
cieniowana z fakturà ❚ okna – drewniane, kolor szary transparent-
ny z widocznà fakturà drewna ❚ na parterze – posadzka z drewna 
egzotycznego, ogrzewanie kana∏owe pod oknami w posadzce 
❚ na pi´trze – posadzka z drewna egzotycznego, niskie i d∏ugie
grzejniki pod oknami, schody metalowe z drewnianymi stopniami
❚ ogrzewanie – piec kondensacyjny ❚ balustrady wewn´trzne 
– stal czarna malowana

Z czego budowaç

dachowà. Dzi´ki przestronnemu wejÊciu ju˝ od progu dom wyda-
je si´ wi´kszy ni˝ w rzeczywistoÊci. Wra˝enie to pot´guje brak za-
kamarków i korytarzy. Ciàgi komunikacyjne nie zosta∏y specjalnie
wydzielone, tylko stanowià cz´Êç innych pomieszczeƒ. 
Podzia∏ funkcji poszczególnych wn´trz nast´puje ju˝ w holu wej-
Êciowym. Sercem domu sà kuchnia z jadalnià i salon. Kuchnia
mo˝e byç oddzielona od jadalni meblem, który pe∏ni∏by funkcj´
bufetu lub lekkà Êcianà kurtynowà – rodzajem parawanu nie do-
chodzàcego do sufitu. Z jadalni przez przesuwane szklane drzwi
wychodzi si´ do ogrodu (przechodzàc pod pergolà i pomostem nad
basenem). Podobnie jak jadalnia, z zielenià wokó∏ ∏àczy si´ te˝ sa-
lon, w którym przewidziano du˝e okna. Niewàtpliwà ozdobà po-
koju dziennego jest te˝ widoczna drewniana wi´êba dachowa. 
Z boku umieszczone zosta∏y toaleta i pomieszczenie gospodarcze,
które jest jednoczeÊnie pralnià oraz kot∏ownià i ma oddzielne wej-
Êcie kuchenne. 
Na pi´trze do wszystkich pomieszczeƒ wchodzi si´ z antresoli. Sà
tu dwie sypialnie – jedna z nich z obszernà garderobà – i wygod-
na ∏azienka. Na antresoli zaplanowano ponadto otwartà bibliote-
k´. Widok na nià uatrakcyjnia wi´c tak˝e hol wejÊciowy. 
W mniejszej, bocznej bryle budynku oddzielonej tarasem umiesz-
czono gara˝ (z wjazdem z boku), sk∏adzik na narz´dzia ogrodnicze
oraz pokój z ∏azienkà, który mo˝e pe∏niç zarówno funkcj´ domku
goÊcinnego, jak i pracowni. 
Dom spe∏nia wszystkie funkcje podmiejskiej siedziby z ogrodem.
Opracowana przez projektantów koncepcja jest ca∏oÊciowa w pe∏-
nym tego s∏owa znaczeniu – budynek, jego wn´trze i otoczenie ar-
chitekci z JM Studio traktujà jako jedno dzie∏o. 

Ciep∏y kolor drewnianej, modrzewiowej elewacji najefektowniej
prezentuje si´ jesienià, na tle ˝ó∏knàcych, p∏omiennych liÊci 

Plan pi´tra :
1. Antresola (cz´Êç komunikacyjna)

10,5 m kw. 
2. Sypialnia 22,5 m kw. 
3. Sypialnia 22,5 m kw.
4. Garderoba 7,1 m kw.
5. ¸azienka 11,8 m kw.
6. Biblioteka na antresoli 11,8 m kw.

Plan parteru: 
1. Hol 26,3 m kw. 
2. Kuchnia z jadalnià 53,1 m kw. 
3. WC 4,3 m kw.
4. Pomieszczenie gospodarcze 

(pralnia, kot∏ownia) 11,6 m kw.
5. Salon 6 m kw.
6. Pokój goÊcinny 

(pracownia) 16,2 m kw.
7. ¸azienka goÊcinna 7,6 m kw.
8. Gara˝ 40 m kw. (na dwa

samochody) 
9. Schowek 15,5 m kw.
10. Zadaszony taras
11. Taras z pergolà
12. Basen
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Spojrzenie na ca∏oÊç

Warszawska pracownia JM Studio Architektoniczne – Domy, Wn´trza, Ogrody
istnieje od oÊmiu lat. Tworzà jà Magdalena Ignaczak i Jacek Kunca. Wyznajà
zasad´, ˝e architektura, wn´trze i otoczenie budynku tworzà spójnà ca∏oÊç.
Dlatego wszystkie te trzy elementy powinny byç opracowywane jednoczeÊnie.
Za ostateczny cel uznajà zrealizowany obiekt, a nie sam projekt

Wyszukana prostota 
i elegancja, wysmakowany
detal, umiej´tne ∏àczenie
ró˝nych szlachetnych
materia∏ów oraz elementów
starych z nowoczesnymi 
– to wyznaczniki ich stylu

Projekt konkursowy – Âwiàtynia OpatrznoÊci Bo˝ej 

Restauracja 
w biurowcu koncernu
telekomunikacyjnego

Dom letni

ARCHITEKCI

Magdalena Ignaczak i Jacek Kunca
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Zadaszony taras – ∏àcznik domu 
z ogrodem
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