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PRZEBUDOWA
Z KONIECZNOŚCI

DOM MIESIĄCA

PRO JEK TO WA NIE TE GO DO MU OD BY WA ŁO SIĘ PRZY OGROM NYCH OGRA NI CZE NIACH 
URZĘ DO WYCH I KON STRUK CYJ NYCH. OSTA TECZNIE W MIEJ SCU PO RZU CO NE GO W STA NIE 
SU RO WYM BU DYN KU PO WSTAŁ NO WO CZES NY DOM DLA DU ŻEJ RO DZINY.
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M
ło de mał żeń stwo mia ło w pla -

nach bu do wę ob szer ne go do -

mu dla du żej ro dzi ny. Uda ło się

im zna leźć i ku pić ład ną, leś ną dział kę

w wil lo wej, pod war szaw skiej oko li cy.

Stał na niej par te ro wy nie wy koń czo ny

bu dy nek miesz kal ny, zaj mu ją cy nie mal

ca łą sze ro kość par ce li. 

Plan był pro sty: zbu rzyć nie u koń czo ny

przez po przed nich wła ści cie li dom, i na

je go miej scu wznieść in ny bu dy nek we -

dług no we go pla nu. 

DOM PARTEROWY Z UŻYTKOWYM
PODDASZEM

Projekt przebudowy wnętrz 

i zagospodarowania ogrodu: architekci
Magdalena Ignaczak i Jacek Kunca 
Powierzchnia działki: 3000m2

Powierzchnia domu: 350m2 

Mieszkańcy: małżeństwo

�1 Do wej ścia pro wa dzą sze ro kie stop nie-plat for my. Fron to wy pod cień i du że prze szklo ne drzwi za pra sza ją
do wnę trza do mu

�3 Kompleksowy projekt zawierał też ogrodzenie posesji i opracowanie
reprezentacyjnego podjazdu z cegły drogowej

NIE DO ZBURZENIA
Po cząt ko wa ra dość z po czy nio nej in we -

sty cji szyb ko za mie ni ła się w uza sad nio -

ny nie po kój. Oka za ło się, że obo wią zu ją ce

na tym te re nie miej sco we prze pi sy prze -

kre śla ły moż li wość usu nię cia ist nie ją cej

kon struk cji. Gdy by bo wiem wy bu rzo no

dom, dział ka au to ma tycz nie zy ska ła by

sta tus te re nu leś ne go, co wy klu cza po sta -

wie nie na niej no we go do mu! 

W tej sy tu a cji in we sto rzy zo sta li zmu -

sze ni do pod ję cia de cy zji o prze bu do wie

już ist nie ją ce go bu dyn ku. By ła ona bar -

dzo trud na i ry zy kow na, gdyż dom miał

zu peł nie nie u da ną ar chi tek to nicz ną for -

mę, a tak że spe cy ficz ną kon struk cję

z wiel ko wy mia ro wych ele men tów be to -

no wych. 

Za da nia opra co wa nia kom plek so we go

pro jek tu prze bu do wy bry ły, wnętrz oraz

za gos po da ro wa nia ogro du wraz z bu dyn -

ka mi ogro do wy mi i ogro dze niem pod ję li

się Ma gda le na Igna czak i Ja cek Kun ca

z pra cow ni ar chi tek to nicz nej JM Stu dio

Ar chi tek to nicz ne. 
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�2 Planując rozbudowę budynku, architekci musieli uwzględnić lokalizację drzew
na posesji 

TEKST ANDRZEJ MARKOWSKI 
ZDJĘCIA ARCHIWUM JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
STYLIZACJAMAGDALENA IGNACZAK
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PRZEKSZTAŁCANIE WAD W ZALETY
Na szym za da niem – mó wią pro jek tan ci

– by ło za pro po no wa nie no wej kon cep cji

ar chi tek to nicz nej bu dyn ku, tak by je go

bry ła two rzy ła atrak cyj ną ca łość z wnę -

trzem i ogro dem oraz, prze de wszyst kim,

do pa so wa nie obiek tu do po trzeb no wych

wła ści cie li. Wo bec sto ją cych przed na mi

ogra ni czeń, po czu liś my się tro chę jak re no -

wa to rzy, któ rzy przy sto so wu ją obiek ty

sprzed wie ków do współ czes nych stan dar -

dów. Sta ra liś my się brać pod uwa gę usy tu -

o wa nie do mu w te re nie i pod kre ślić wy ni -

ka ją ce z te go atu ty lo ka li za cji. 

Pro jekt prze bu do wy miał uwzględ nić

tak że pla ny wła ści cie li, zwią za ne po

pier wsze z chę cią po wię ksze nia ro dzi ny,

a po dru gie – z czę sty mi od wie dzi na mi

go ści. Wy ma ga ło to za pew nie nia od po -

wied niej ilo ści i wiel ko ści po miesz czeń,

zwłasz cza kuch ni, ja dal ni i sa lo nu. 

In spi ra cją dla pro jek tan tów sta ły się

roz wią za nia za pro po no wa ne przed la ty

przez wy bit ne go ar chi tek ta Fran ka Llo y -

da Wrig hta. Czer piąc z je go idei łą cze nia

do mu z oto cze niem i wy kań cza nia bu -

dyn ków na tu ral ny mi ma te ria ła mi, ta ki mi

jak ka mień czy drew no, zde cy do wa li się

za sto so wać wiel kie prze szkle nia, otwo -

rzyć dom na ogród i wy koń czyć du że 

je go frag men ty su ro wym ka mie niem.

Par te ro wy bu dy nek wy nie sio no też mak -

sy mal nie w gó rę. In nym źró dłem, na któ -

rym wzo ro wa li się pro jek tan ci, by ła 

ar chi tek tu ra da le kow schod nia – stąd ak -

cen ty chiń skie czy in do ne zyj skie.

Ze wzglę dów for mal nych, opra co wa -

nie do ku men ta cji tech nicz nej do urzę du

po wie rzo no au to ro wi pier wszej kon cep -

cji do mu.

�6 Ele wa cja ogro do wa po prze bu do wie – wy gląd obec ny. Ob szer ny ta ras, wy koń czo ny ka mien ny mi pły ta mi i sta ran nie za pla no wa ne kom po zy cje ro do den dro nów
w ogro dzie do peł nia ją ar chi tek tu ry za ło że nia

�4 Sy tu a cja przed prze bu do wą. Wi dok do mu od stro ny ogro du – wi docz ny dawny
kształt środkowej czę ści bu dyn ku

�5 Sy tu a cja przed prze bu do wą. Widok od frontu na nieproporcjonalnie niską
bryłę domu otoczoną wysokimi drzewami 
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WYKAŃCZANIE ŚCIAN I DACHU

Ścia ny zo sta ły wznie sio ne z ke ram zy -

to be to no wych płyt, któ re wzmoc nio -

no wy le wa jąc nad ni mi po nad 40-cen ty -

me tro wy wie niec. 

So lid ne bocz ne do bu dów ki i no we ze -

wnętrz ne ścia ny kon struk cyj ne prze bu -

do wa ne go fron tu do mu po pra wi ły sta bil -

ność kon struk cji bu dyn ku. Do jej

wzmoc nie nia przy czy ni ło się też „wy pro -

sto wa nie” kor pu su głów ne go od stro ny

ogro du, z no wy mi słu pa mi na roż ny mi

oraz pod cią giem nad wy so kim ok nem.

Bla sza ne po kry cie da chu, po któ rym

bęb ni ły opa da ją ce z dę bów żo łę dzie, za -

stą pio no pod czas re mon tu da chów ką bi -

tu micz ną o zróż ni co wa nej fak tu rze.

Utrzy ma na w ga mie pa ty no wa nej sza ro -

ści sty lo wa da chów ka przy po mi na nie co

z wy glą du gont al bo łu pek. Wy su nię ty 

do przo du dach nad pod cie niem fron to -

we go wej ścia jest pod trzy my wa ny pod -

wój ny mi drew nia ny mi słu pa mi, któ re

jed no cześ nie sta no wią ory gi nal ny ak -

cent de ko ra cyj ny. 

�12 Ta ras sta no wi otwar te wnę trze ogro do we. Zgod nie z za ło że niem, stał się let nim
sa lo nem na świe żym po wie trzu

�13 Zwnę trza do mu otwie ra się wi dok na leś ny ogród i sto ją ce nie o po dal głów ne go
bu dyn ku pa wi lo ny ogro do we

�10 Ogrom ne prze suw ne ok no, wraz ze znaj du ją cy mi się po wy żej sta ły mi
prze szkle nia mi, otwie ra ją sa lon na ogród

�11 Na sło necz nym ta ra sie, w są siedz twie eg zo tycz nych bam bu sów, prze wi dzia no
miej sce na stół ogro do wy 

�8 Frag ment sy pial ni przed prze bu do wą �9 Przej ście do ja dal ni przed prze bu do wą

�7 Sa lon przed prze bu do wą. Wi docz ne żel be to we pre fa bry ko wa ne pły ty, z któ rych wznie sio no ścia ny do mu 
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�14 Widok z antresoli na przestronny salon
i na przeszkloną ścianę wychodzącą na ogród

�15 Chiń ski pa ra wan two rzy ażu ro wą ścia nę 
– za nią jest przej ście do sy pial ni dzie ci oraz ła zien ki

�18 Fun kcjo nal na kuch nia z po łą cze niem jas nych
i ciem nych ele men tów wyposażenia

�17 Jadalnia. Kamienna ściana owyrazistym, skomplikowanym rysunku tworzy interesujący kontrast
z prostotą mebli i posadzki

�16 Sa lon z wi do kiem na an tre so lę i ko min wy koń czo ny ka mie niem oraz de ko ra cyj ny mi dźwi ga ra mi. 
Eg zo tycz ne go cha rak te ru na da ją wnę trzom chiń skie meb le 
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EFEKTOWNE DŹWIGARY

KA MIEŃ NA ELE WA CJACH I WE WNĘ TRZACH

�19 Fragment elewacji wykończonej łupkiem
kwarcytowym 

�20  Ob ło żo ny łup kiem ko min sta no wi wy ra zi sty
ele ment wnę trza

�21 Górna część komina. Widok od strony
antresoli

Po nie waż kom plek so wa re a li za cja bu -

dyn ku, od prac bu do wla nych aż po

wy koń cze nie i wy po sa że nie wnętrz, pro -

wa dzo na by ła przez ar chi tek tów, wie le

de ta li moż na by ło bar dzo pre cy zyj nie 

do brać i do pra co wać. 

Tak by ło mię dzy in ny mi przy trwa ją cym

kil ka ty god ni po szu ki wa niu od po wied nie go

ka mie nia do wy koń cze nia mu rów. Osta -

tecznie zde cy do wa no się na łu pek kwar cy -

to wy w kre mo wo-sza rym ko lo rze z lek ko

roz świet la ją cą, błysz czą cą mik ką. 

Ca ło ści do peł ni ły za pro jek to wa ne spe cjal -

nie do te go do mu meb le – sto ły, pół ki, sza -

fy, a tak że za bu do wa ku chen na, ła zien ko -

wa i gar de ro by. 

Ten sam co we wnę trzu szla chet ny ka mień

z su ro wą sza rą, be to no wą fu gą, zo stał też

za sto so wa ny na ele wa cji, two rząc spój ną

ca łość z kre mo wym ko lo rem po zo sta łych

ścian we wnętrz nych i ze wnętrz nych. Ze -

wnętrz ną okła dzi nę mon to wa no na spe -

cjal nie do sta wio nej ścia nie, two rząc uskok,

pod kre śla ją cy róż ni cę ma te ria łów. 

Skom pli ko wa ne w for mie drew nia ne bel -

ki peł nią za rów no fun kcję kon struk cyj ną,

jak i de ko ra cyj ną. Ich głów nym za da niem

jest pod trzy my wa nie ko per to we go da -

chu. Ar chi tek ci do ło ży li sta rań, by two -

rzy ły one jed no cześ nie – w tym wy so kim

na 7 m wnę trzu – atrak cyj ny ele ment de -

ko ra cyj ny. Stąd mię dzy in ny mi po mysł na

za stą pie nie tra dy cyj nych łącz ni ków czar -

ny mi me ta lo wy mi ele men ta mi, wy ci na -

ny mi z bla chy i skrę ca ny mi na wi docz ne

śru by. Te wi docz ne de ta le do da ją wnę -

trzu tech nicz nej ostro ści i kon tra stu ją

z ciep łem drew na. 

Ko lo ry sty kę drew na, z któ re go wy ko na no

dźwi ga ry, opra co wy wa no z rów ną sta -

ran no ścią, co in ne ele men ty wy stro ju

wnę trza. Ich bar wę trze ba by ło bo wiem

zhar mo ni zo wać z ko lo rem sto lar ki okien -

nej oraz eg zo tycz ne go drew na na po -

sadz ce. 

1 � KONSTRUKCJA DACHU – PRZEKRÓJ

dźwigary częściowo
ukryte w suficie

dobudowana część
kuchni i spiżarni

podciąg stalowy na
całej długości kuchni

i spiżarni

dekoracyjne belki
widoczne w jadalni

wycinane z blachy
łączniki dźwigara środkowa część

dźwigara widoczna
w salonie

stare ściany z płyt
żelbetowych

dobudowana część
łazienki i pralni

blacha szczytowa 
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PROSTOWANIE BRYŁY
Pod czas prze bu do wy ska so wa no wy ku -

sze na prze ci wleg łych krań cach do mu,

„pro stu jąc” tym sa mym ob rys bu dyn ku.

Uda ło się tak że po wię kszyć o nie wiel ką

przy bu dów kę hol wej ścio wy oraz prze -

strzeń kuch ni. Wy dłu żo no rów nież głów ny

kor pus bu dyn ku od stro ny ogro du. Kuch -

nia zo sta ła płyn nie po łą czo na z ob szer ną

ja dal nią. 

Pod cień wej ścio wy po wstał dzięki wy -

su nię ciu da chu, w ce lu wy rów na nia je -

go li nii z po ło żo nym na le wym skrzy dle

ga ra żem. Jed no cześ nie ska so wa no wia -

tę przy le ga ją cą do pra we go skrzy dła do -

mu.

UKŁAD WNĘTRZ 
Część środ ko wą bu dyn ku, do któ rej wcho -

dzi się przez drzwi ulo ko wa ne w ob szer -

nym pod cie niu, zaj mu je du ży hol z przy le -

ga ją cą do nie go gar de ro bą. Od roz leg łej

prze strze ni sa lo nu stre fę wej ścia od dzie -

la się ga ją cy stro pu ko mi nek. 

Z le wej stro ny po ko ju dzien ne go (pa -

trząc od głów ne go wej ścia) znaj du ją się

drzwi pro wa dzą ce do dwóch prze zna czo -

nych dla dzie ci po koi i są sia du ją cej z ni mi

ła zien ki. Zo sta ły one osło nię te ażu ro wy -

mi chiń ski mi pa ra wa na mi.

Z pra wej stro ny sa lo nu za pla no wa no

po miesz cze nia dla wła ści cie li. Zna laz ła się

tu du ża sy pial nia z gar de ro bą oraz po kój

ką pie lo wy, któ ry po wstał dzię ki bocz nej

do bu dów ce. Jest on wy po sa żo ny w wan -

nę przy po mi na ją cą roz mia ra mi mi nia tu ro -

wy ba sen (120 cm × 180 cm), umy wal kę

i wc z bi de tem. Ca ło ści do peł nia ob szer ny,

otwar ty prysz nic.

W bocz nym skrzy dle ulo ko wa no po -

miesz cze nia gos po dar cze, mię dzy in ny mi

kot łow nię z pral nią. Pro wa dzi do nich ko -

ry tarz, któ ry łą czy się z ga ra żem. 

Z pra wej stro ny sa lo nu znaj du ją się sta -

lo we scho dy pro wa dzą ce na an tre so lę,

wy ko rzy sty wa ną ja ko po kój do pra cy. 

Do ce lów miesz kal nych wy ko rzy sta no

też prze strzeń nad ga ra żem, two rząc tam

pod spa dzi stym da chem po kój go ścin ny

oraz dwa ma łe schow ki.�23 Fragment łazienki przy sypialni  �22 Widok na główną sypialnię 
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OTOCZENIE DOCENIONE
Dom otwie ra się ogrom nym – się ga ją -

cym stro pu sa lo nu – ok nem na ogród.

W per spek ty wie jest wi docz ny wy so ko -

pien ny las, któ ry na da je spe cy ficz ny

cha rak ter ro dzin nej sie dzi bie.

Wo kół do mu za pro jek to wa no ob szer ne

ta ra sy oraz ogród, któ re go głów nym mo ty -

wem są du że ro do den dro ny o sta ran nie do -

bra nych ko lo rach kwia tów – od ró żo wych

aż do fio le to wych, oraz od mia ny ró żo wych,

zi mo zie lo nych aza lii. Wo kół pa wi lo nów

ogro do wych po sa dzo no ko lo ro we klo ny 

ja poń skie, na da ją ce oto cze niu da le ko-

wschod ni cha rak ter. Ozdo bę ta ra su sta no -

wią wy so kie kę py bam bu sa. 

W pew nej od leg ło ści od głów ne go bu -

dyn ku, w głę bi ogro du, wznie sio no dwa

są sia du ją ce ze so bą pa wi lo ny ogro do -

we: otwar ty grill na rzu cie kwa dra tu

i pro sto kąt ny pa wi lon her ba cia ny z wiel -

kim prze suw nym prze szkle niem. Oba

pa wi lo ny o otwar tej kon struk cji prze kry -

te zo sta ły czte ros pa do wy mi da cha mi

o nie wiel kim ką cie na chy le nia. Ich for my

na wią zu ją do ar chi tek to nicz nej kon cep -

cji głów ne go bu dyn ku. W oto cze niu 

leś ne go za ci sza two rzą one ra zem z bu -

dyn kiem miesz kal nym prze my śla ną,

har mo nij ną ca łość i przez pra wie ca ły

rok słu żą do mow ni kom. 

�26  Okrągłe palenisko otoczone grubym drewnianym blatem. Opuszczany ruszt, gdy nie jest potrzebny, pozostaje ukryty w okapie. Otwarty pawilon stanowi doskonałe
miejsce na letnie spotkania towarzyskie w niemal wakacyjnej atmosferze 

�24 Pa wi lo ny ogro do we sto ją na tle spe cjal nej ka mien nej ścia ny, po sta wio nej
na gra ni cy dział ki

�25 Wnętrze pawilonu herbacianego z otwartym kamiennym kominkiem służy
domownikom również w chłodniejsze dni


