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Właściciele i ich goście uwielbiają widok
na jezioro. Nad głównym poziomem tarasu
znajduje się drugi, w postaci wąskiego trapu. 
Na jego końcu w wygodnym fotelu siedzi
syn gospodarzy – to jego ulubione miejsce

a czę ło się od dział ki nad je -
zio rem. te ren wo kół jest pa -

gór ko wa ty, pe łen nie wiel kich
wzgórz i głę bo kich do lin, w któ rych

lśnią głę bo kie je zio ra ryn no we. zbo -
cza po ro śnię te są dzi ki mi ró ża mi, gło -

ga mi, tar ni na mi. – moż na tu zna leźć nie -
mal ca ły ziel nik – mó wi za ko cha na w ro śli -

nach wła ści ciel ka. na dział ce miał po wstać ca -
ło rocz ny dom, wy god ny dla go spo da rzy, atrak cyj -

ny dla go ści i dwóch do ro słych już sy nów. o wy go dę
i atrak cje za dba li ar chi tek ci mag da le na igna czak

i ja cek kun ca z jm stu dio ar chi tek to nicz ne. 

NA SKAR PIE
kie dy ar chi tek ci po raz pierw szy przy je cha li zo ba czyć przy szłą
lo ka li za cję, by li za sko cze ni kra jo bra zem. – spo dzie wa li śmy się
bar dziej pła skie go te re nu, a za sta li śmy ma low ni cze wznie sie -
nia i do li ny wy rzeź bio ne przez lo do wiec – opo wia da ją. to ma -
ło zna ne po je zie rze, z pięk nym kra jo bra zem, w od le gło ści oko -
ło dwu stu ki lo me trów od War sza wy. od ra zu za czę li na ma -
wiać inwestora, że by dom sta nął nie na pła skim te re nie (jak
pier wot nie pla no wa li wła ści cie le), ale że by prze su nąć go
w stro nę je zio ra i za wie sić czę ścio wo nad skar pą. – by ło dla
nas ja sne, że mu si my wy ko rzy stać wa lo ry wi do ko we, że nie
moż na zmar no wać ta kie go po ten cja łu – mó wią ar chi tek ci. 

DOM
t e k s t  m a g d a  c z a b a ł a ,  

z d j ę c i a  a r c h i w u m  j m  s t u d i o  a r c h i t e k t o n i c z n e ,  
p r o j e k t  d o m u  i  w n ę t r z  j m  s t u d i o  a r c h i t e k t o n i c z n e

villa ��

Właściciele sądzili,  że ponad

czterometroWy stół na tarasie będzie

atrakcją tylko dla gości. dziś nie

Wyobrażają sobie śniadania W innym

miejscu, Wygonić ich stąd może jedynie 

sztorm lub śnieg. tu mogą W pełni

cieszyć się najWiększą zaletą tego domu 

– fantastycznym Widokiem na jezioro

nad jeziorem
Taras domu 
zawieszony jest 
nad skarpą, porośniętą 
dzikimi roślinami
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Wszystkie posiłki jada się tutaj, 
domowników z tarasu wypędza 

dopiero zima. Dom jest murowany, 
ale konstrukcję tarasu wykonano 

z drewna modrzewiowego

Jedna z atrakcji domu 
– zewnętrzny prysznic, dla tych, 

którzy wolą się ochłodzić 
bez schodzenia do jeziora

Zewnętrzne schody łączą 
dwa poziomy tarasu i prowadzą

na brzeg jeziora
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zle ce nio daw cy na po cząt ku by li nie co nie uf ni wo bec te go po -
my słu. na szczę ście szyb ko da li się prze ko nać, że takie śmiałe
rozwiązanie bę dzie in te re su ją ce dla mło de go po ko le nia – te go
ar gu men tu ar chi tek ci uży wa li jesz cze nie jed no krot nie w trak -
cie prac – a wy go da przyszłych miesz kań ców w ża den spo sób
nie zo sta nie ogra ni czo na. 

NIE IN WA ZYJ NY PRO JEKT
zna le zie nie ide al ne go miej sca pod dom trwa ło jesz cze tro chę.
na po cząt ku po wsta ła pro wi zo rycz na kon struk cja – szkic do -
ce lo wej – a ar chi tek ci oglą da li ją z prze ciw le głe go brze gu i pły -
wa jąc łód ką po je zio rze. chcie li zna leźć ta ki punkt, w któ rym
dom bę dzie nie co ukry ty – ce lem by ło wy ko rzy sta nie pięk ne go
wi do ku, ale i za cho wa nie pry wat no ści miesz kań ców. 
tak też się sta ło. bu dy nek nie od ra zu ujaw nia swo je atrak cje
– od stro ny dro gi wy glą da pra wie jak za adap to wa na na ce le
miesz kal ne sto do ła. ko lo ry sty ka na gra ni cy sza ro ści, bar wy
kre mo wej i spło wia łe go błę ki tu spra wia, że dom pięk nie kom -
po nu je się z je zio rem i nie bem. im bar dziej się zbli ża my, tym
ar chi tek tu ra sta je się co raz bar dziej efek tow na, a od stro ny je -
zio ra pre zen tu je się w ca łej oka za ło ści, ujaw nia jąc wszyst kie
za le ty. 

TA RAS Z WI DO KIEM
prze dłu że niem do mu od stro ny je zio ra jest ogrom ny, za da szo -
ny ta ras. ma po wierzch nię aż stu pięć dzie się ciu me trów kwa -
dra to wych, a w do dat ku jest dwu po zio mo wy. nad głów nym
po zio mem za wie szo no wą ski trap. na je go koń cu znaj du je się
coś w ro dza ju bo cia nie go gniaz da, punk tu wi do ko we go. 
kon struk cja ta ra su wy ko na na jest z drew na mo drze wio we go,
po ma lo wa nego sza rą bej cą (dzię ki te mu nie uchron ne zmia ny
ko lo ru sta ną się ła god niej sze). mo drzew jest do sko na łym bu -
dul cem, bo z cza sem zy sku je na twar do ści – za war ta w nim ży -
wi ca ka mie nie je, a drew no sta je się twar de ni czym be ton. 
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Kominek, biblioteka, telewizor 
– i wyjście na taras. Wszystkie 

składniki komfortu

Jedno ze skrzydeł 
domu zajmuje salon
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na ta ra sie sto ją fo te le i po nad czte ro me tro wy stół z krze sła -
mi. tyl ko bar dzo zła po go da spra wia, że do mow ni cy i ich go -
ście prze no szą się do wnę trza do mu. Wła ści cie le przy zna ją, że
stół w grun cie rze czy mógł by być na wet dłuż szy. lam py
nad nim trze ba by ło do cią żyć oło wiem – w trak cie sil nych wia -
trów zbyt moc no się ko ły sa ły. 

PRO STY PLAN
plan do mu jest pro sty i funk cjo nal ny. – kla row nie wy stre fo -
wa ny, część pry wat na od dzie lo na od ogól no do stęp nej – mó -
wi mag da le na igna czak. na le wo od głów ne go wej ścia znaj -
du je się ma leń ki ga bi net z te le fo na mi, fak sa mi, kom pu te ra mi. 
– chcie li śmy mieć wszyst ko w za się gu rę ki – tłu ma czą wła -
ści cie le, któ rzy za żą da li, że by ich miej sce pra cy by ło na praw -
dę nie du że. po tej stro nie do mu jest też ga raż i po miesz cze -
nie go spo dar cze. dru ga część bu dyn ku ma już wi dok na je zio -
ro – kuch nia płyn nie prze cho dzi w ja dal nię, któ ra otwie ra się
na ta ras. 
do głów nej bryły do mu przy le ga ją dwa skrzy dła bocz ne. W jed -
nym z nich mie ści się sy pial nia go spo da rzy, ich ła zien ka i gar -
de ro ba. okna wy cho dzą na nie wiel ki ogró dek, za sło nię ty drze -
wem od stro ny ta ra su i bryły ogól no do stęp nej. W dru gim jest
otwar ty na ja dal nię sa lon, w któ rym moż na wy po czy wać
przy ko min ku, oglą dać fil my i czy tać, bo ścia nę za bu do wa no
pół ka mi z książ ka mi. har mo nij ko wo otwie ra ne okna pro wa dzą
na ta ras. 
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Salon otwarty jest na kuchnię 
i jadalnię. U góry widać antresolę, 

wspartą na stalowej konstrukcji

Widok na jezioro jest tak 
oszałamiający, że trudno z nim konkurować.

Architekci jednak postarali się, 
żeby kuchnia także przyciągała wzrok 

– ścianę wyłożono cegłami i otoczakami, 
które zbierano w okolicy

Kuchenne szafki 
wykończone są 

drewnianym fornirem



VVIILLLLAA || D O M
ZGODNIE Z ŻYCZENIEM
ar chi tek ci pra cu jąc nad pro jek tem spy ta li sy nów wła ści cie li, co
po win no zna leźć się w ich po ko jach. je den za ży czył so bie an -
tre so li, dru gi... pia ni na. oba ży cze nia speł nio no. sy pial nie mło -
de go po ko le nia znaj du ją się na pierw szym pię trze, za pla no wa -
no też tam do dat ko wy po kój go ścin ny. hol pierw sze go pię tra
to otwar ta an tre so la, wi docz na z par te ru; płyn nie prze cho dzi
w trap nad ta ra sem. nie tyl ko pię tra i po zio my ta ra su się prze -
ni ka ją – w sy pial ni i sa lo nie wi docz na jest więź ba da cho wa
z drew nia ny mi kro kwia mi i sta lo wy mi ścią ga mi, po dob nie jest
w jed nym z po ko jów sy nów i w głów nej sy pial ni. tyl ko ła zien ki
i gar de ro ba ma ją osob ny su fit, są jak wsta wio ne do po miesz -
cze nia funk cjo nal ne pu deł ka. 
ma te ria ły wy koń cze nio we do bra no tak, że by har mo ni zo wa ły
z ze wnętrz nym wy glą dem do mu. sza re ka mien no -gre so we
pły ty na pod ło dze, wy ło żo na po lny mi ka mie nia mi z do dat kiem
ce gły ścia na w kuch ni, po łą cze nie drew na i sta li. – to współ -
cze sny dom i chcie li śmy, że by wy glą dał no wo cze śnie – mó wi
mag da le na igna czak.

TA RAS I CHŁOD NIA
dłu gie i spo koj ne le niu cho wa nie na ta ra sie, wie czo ry przy ko -
min ku, ką piel w je zio rze, pły wa nie łód ka mi. czy trze ba cze goś
wię cej, aby za chę cić go ści do wi zyt? na wszel ki wy pa dek ar -
chi tek ci do rzu ci li jesz cze ze wnętrz ny prysz nic – moż na się
w nim ochło dzić, nie scho dząc na brzeg. Wśród atrak cji jest
tak że... chłod nia. to ku chen ne za ple cze mie ści wspa nia łe za -
pa sy, któ re po zwo li ły by prze trwać zi mę stu le cia, a na co dzień
słu żą do przy go to wa nia pysz nych po sił ków. – moż na tu trzy -
mać i chleb, i ko pe rek – chwa lą roz wią za nie wła ści cie le, któ rzy
bar dzo lu bią go to wać, dba ją o cie ka we prze pi sy i do bre skład -
ni ki. ma ją na wet wła sny ogród wa rzyw ny na ty łach bu dyn ku
go spo dar cze go. – na sza fa sol ka jest naj lep sza – mó wią
z prze ko na niem. 
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Sypialnia gospodarzy. 
Okna wychodzą na ich własny, 

prywatny ogródek

Łazienka właścicieli

Główne wejście do domu
widoczne od strony korytarza 

do sypialni


