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Podwarszawski 
z Krakowa

TEKST ANDRZEJ MARKOWSKI

ZDJĘCIA HANNA DŁUGOSZ

dom z wnętrzemWIZYTY

Właścicielom tego 
podwarszawskiego domu 
tak bardzo zależało na jakości, 
że nie tylko ściągnęli do jego 
zaprojektowania znanych 
architektów z Krakowa, 
ale i postanowili zmniejszyć 
o połowę wielkość siedziby.
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Z
a nim powstał prezentowany dom, jego

wła ści cie le mie li oka zję miesz kać w wie lu

in nych. Te raz, kie dy dzie ci uro sły i po szły

na swo je, po sta no wi li wznieść nowy dom wy-

 łącz nie dla sie bie.

Te le fon do Kra ko wa
Ja ko lu dzie doj rza li do brze zna li swo je po trze by,

este tycz ne pre fe ren cje i gu sty. Dla te go do no wej

ży cio wej przy go dy – a tak trak to wa li bu do wę do -

mu – przy go to wy wa li się bar dzo sta ran nie. 

Za czę li od de cy zji co do cha rak te ru dział ki.

Mia ła być po ło żo na na ubo czu – tak że by poz -

wa la ła uni k nąć wszel kich trud no ści co dzien ne go

prze by wa nia w wiel kiej aglo me ra cji, ale rów no -

cześ nie na ty le w jej pobliżu, by za cho wa nie sta łe -

go kon tak tu z miejskim życiem nie sta no wi ło 

dla wła ści cie li posesji wię ksze go kło po tu.

Udało się zna le źć du żą, za le sio ną dział kę na ob -

rze żach sto li cy. 

Z po dob ną sta ran no ścią, a rów no cześ nie z ro-

 zez na niem w śro do wi sku pro jek tan tów, do ko na -

no wy bo ru ar chi tek to nicz nej pra cow ni.

– Któregoś dnia ode bra łem te le fon – opowiada ar-

chitekt Krzysz tof In gar den. – Oka za ło się, że pewne �

mał żeń stwo z War sza wy spę dza nie któ re we e ken dy

w Kra ko wie i w trak cie jed ne go z ta kich wy pa dów

chcia ło by się spot kać ze mną w spra wie pro jek tu no-

 we go do mu. In we sto rzy powiedzieli, że znają na sze

pro jek ty z pu bli ka cji oraz z in ter ne tu i po pro si li mnie

o rozmowę. 

– Spot ka liś my się w mo im biu rze – kontynuuje ar-

 chi tekt. – Obej rza łem zdję cie bar dzo ład nej dział ki 

na skra ju la su. Od ra zu roz ma wia liś my o dział ce, pro-

 gra mie przy szłe go do mu, pre fe ren cjach este tycz nych in-

 we sto rów, spo so bie trak to wa nia przy ro dy, ale tak że

o mu zy ce... By ła to bar dzo cie ka wa roz mo wa, któ ra mi

po mog ła w zde fi nio wa niu ar chi tek to nicz nej pro po zy cji.

Stop nio wo co raz mniej szy
In we sto rzy od po cząt ku przy kła da li du żą uwa gę

do ja ko ści wy koń cze nia i wszyst kich de ta li. By li

zde cy do wa ni ogra ni czyć po wierz chnię do mu

na ty le, by star czy ło pie nię dzy na wy so kiej kla sy

wy koń cze nie bu dyn ku. Dlatego w trak cie prac nad

pro jek tem kil ka krot nie zmie nia no kon cep cję 

bu dyn ku – głów nie ze wzglę du na ko niecz ność

zmniej sze nia je go ska li, wy ni ka ją cą z ogra ni cze nia

moż li wo ści fi nan so wych in we sto rów. Po cząt ko wo

dom miał mieć 400 m2. Skoń czy ło się na 200. 

Bryła 
budynku 
została 
w połowie
przecięta
szklanym
oknem-
-świetlikiem, 
dodatkowo
doświetlają-
cym wnętrza
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Kie dy dziś pa trzymy na efekt tych re duk cji, wy da -

je się, że fi nan so we ogra ni cze nia tyl ko przy da ły

do mo wi ele gan cji. Po nad to w cza sie rozmów na te -

mat fun kcjo nal no ści do mu oka za ło się, że pla no -

wa ny po cząt ko wo du ży budynek nie jest w ża den

spo sób po trzeb ny ma ją cym za miesz kać w nim

dwóm oso bom.

W re zul ta cie ewo lu o wa nia kon cep cji pro jek tu

po wstał obiekt na pla nie li te ry L. Zbu do wa no go

tak, że by nie za kłó cić pięk na ota cza ją ce go kra j -

obra zu, a wręcz uczy nić go czę ścią ar chi tek to nicz -

ne go za ło że nia i har mo nij nie po wią zać z ze wnę -

trz ną for mą oraz wnę trzem. 

Uro da te go do mu po le ga na mak sy mal nej pro-

 sto cie ar chi tek to nicz nej bry ły. Umie jęt ne ze sta wie -

nie pro sto kąt nych form i ich do sko na łe pro por cje

uka zu ją, ja ką war tość este tycz ną mo że nieść w so-

 bie współ czes ne bu dow nic two jednoro dzin ne.

Utrzy ma ny w pro gra mo wo osz częd nej sty li sty -

ce dom za pro jek to wa no z wiel ką dba ło ścią o każ dy

ar chi tek to nicz ny de tal. Stąd m.in. zróż ni co wa na

for ma otwo rów okien nych zwią za na z fun kcją po-

 szcze gól nych po miesz czeń. Okna te two rzą po nad -

to wy ra zi sty ele ment de ko ra cyj ny. Pio no we i po zio -

me otwo ry upo dab nia ją nie któ re par tie ele wa cji 

do rzeź biar skich re lie fów.

Licz ne prze szkle nia zaj mu ją ce znacz ną prze-

 strzeń ele wa cji bu dyn ku spra wia ją, że je go bry ła

prze świet lo na dzien nym świat łem zy sku je na lek ko -

ści, a jed no cześ nie poz wa la za trzeć gra ni cę mię dzy

wnę trzem do mu a ota cza ją cą go przy ro dą. 

Zgo da bu du je...
Tak ukształ to wa na for ma bu dyn ku mu sia ła zna leźć

sto sow ny ek wi wa lent w za pro jek to wa niu i wy po sa -

że niu je go wnę trza. Za da nia te go pod ję ła się mło da

pro jek tan tka Ola Woł czyk, za re ko men do wa na in we -

sto rom przez zes pół ar chi tek tów. Jak sama twierdzi,

od po cząt ku pa no wa ła mię dzy wszystkimi par tne ra -

mi zbież ność po glą dów. 

– Kie dy zo ba czy łam to wnę trze, nie mia łam ocho ty

na żad ne zmia ny – mówi. – Zda rzy ło mi się to po raz

pier wszy. Du żo dys ku to wa liś my o pro jek cie, kon sul to -

wa łam z ar chi tek tem wszyst kie prób ki i ma te ria ły.

Po dob nie oce nia współ pra cę z pro jek tan tką

Krzysz tof In gar den.  

– Z Olą Woł czyk ro zu mie liś my się bar dzo do brze 

– przyznaje. – Po do ba ła jej się osz częd na i fi ne zyj na

ar chi tek tu ra bu dyn ku, sta ra ła się do sto so wać swo je

pro po zy cje do sty li sty ki obiek tu, z czym nie mia ła kło-

 po tu. Wszystkie jej po my sły by ły prze ze mnie ak cep to -

wa ne, a roz ma wia liś my o naj drob niej szych de ta lach.  

Projektantka uzna ła, że wnę trze domu po win no

być rów nie pro ste co architektoniczne założenie

�

�

Posadzkę
oraz kuchenne
komody wyko-
nano z mozaiki
przemysłowej
z drewna 
klonowego
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Otwarta
przestrzeń 
parteru re-
kom pensuje
właścicielom
mniejszy, 
niż pierwotnie
planowali, 
metraż domu 
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Zgodnie 
z wolą właści-
cieli wnętrza
są proste, 
klarowne 
i starannie 
wykończone.
Liczyła się 
estetyka 
a nie marka,
dlatego obok
designerskich
perełek są tu
np. krzesła 
z Ikei

4 Frag ment
klat ki scho do-
 wej. Wi docz ne
ory gi nal ne
prze szkle nie
„wcho dzą ce”
na strop i prze-
 ci na ją ce bry łę
do mu na dwie
czę ści
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Część wy po czyn ko wa. 
Ciem na płasz czyz na w głę bi 
to ory gi nal na fon tan na 
z czar ne go gra ni tu. Do kom ple tu
za pla no wa no ni ski sto lik ka wo wy 
z te go sa me go ma te ria łu
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Tam, gdzie znajdują się wielkie przeszklenia, najlepiej
sprawdza się umieszczenie grzejników w specjalnych 
kanałach w podłodze

8

Widok z antresoli na hol na dole. Widoczne szklane
balustrady mocowane są do podłogi – bez pochwytów
i słupków
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PLANY DOMU
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parter

piętro

jadalnia 17,7 m2

salon 39 m2

kotłownia 4 m2

garaż 38 m2

gabinet 18 m2

hol 22 m2

sypialnia 19 m2

sypialnia
23 m2

łazienka
10 m2

łazienka 6 m2

pralnia 4 m2

w.c. 2 m2

hol 9 m2

kuchnia 12 m2

Autorzy projektu:
Ingarden@Ewy,
wnętrza: Ola Wołczyk

Powierzchnia domu: 
240 m2

Mieszkańcy: 
dwie osoby

DOM JEDNORODZINNY

garderoba 10 m2

8,6 m
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bryły. Nie na po kaz, mi ni ma li stycz ne, nie ko niecz nie

dro gie, ale też nie na si łę ta nie. Je go fun kcje ści śle

okre ślał pro jekt ar chi tek to nicz ny. Te za ło że nia by ły

tak że zgod ne z wy o bra że nia mi wła ści cie li.

Wnę trze jest więc pro ste, otwar te, prze stron ne 

i peł ne świat ła. Po zba wio ne nie po trzeb nych szcze-

 gó łów, ale wy koń czo ne szla chet ny mi ma te ria ła mi,

z dba ło ścią o każ dy de tal. 

Na par te rze kuch nia łą czy się z sa lo nem i czę ś-

cią stołową. Na pię trze umiesz czo no dwie sy pial -

nie, ga bi net, ła zien kę i gar de ro bę.

Zgod nie z in ten cją pro jek tan tów oraz wła ści -

cie li w tym wnę trzu meb li jest nie wie le, są za to sta-

 ran nie do bra ne. De cy du ją ce by ły ich ja kość, wy-

 gląd i fun kcje, a nie ko niecz nie okre ślo na fir ma.

Znaj du ją się tu za tem eg zem pla rze bę dą ce de si -

gner ski mi iko na mi, ale tak że po pu lar ne wy ro by

ro dem z Ikei. Po nad to wszyst kie szaf ki i sza fy,

jak rów nież łóż ka w sy pial ni by ły ro bio ne na za-

mó wie nie we dług ry sun ków pro jek tan tki. So fy i stół

wy bra no wspól nie z wła ści cie la mi. 

– Je stem bar dzo za do wo lo ny z re zul ta tu – mó wi

Krzysz tof In gar den. – A tak że z tego, że in we sto rom

za le ża ło na bar dzo do kład nej re a li zacji pro jektu, 

od ska li ar chi tek to nicz nej aż do naj mniej szych de ta li,

tak że tych do ty czą cych ogro du i ma łej ar chi tek tu ry:

ście żek, ta ra sów, wnętrz, ich oświet le nia, meb li itp.

Za nie zwy kłe waż ne uzna ję zaś za do wo le nie in we -

sto rów, ich oso bi stą sa tys fak cję.

* * *
Prezentowany dom to bar dzo do bry przy kład

ar chi tek tu ry do pra co wa nej kon cep cyj nie, pro jek -

to wo i re a li za cyj nie. Przy tym skrom nej, nie o sten -

ta cyj nej, zre a li zo wa nej przy stosunkowo ograni-

czonym bu dże cie. Architektury, która powstała 

w wyniku dobrej współpracy między inwestorami

i projektantami. n
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n Bu do wa włas ne go do mu to oka zja do re a li za cji ma rzeń. Je śli

jest cień szan sy na ta ką in we sty cję, war to ją podjąć, na wet kosz tem

rozmaitych ko niecz nych wy rze czeń.
n Pięk no do mu mo że wy ni kać z je go fun kcjo nal no ści. War to szu kać

do bre go ar chi tek ta, któ ry umie po łą czyć jed no z dru gim i któ re go

do tych cza so we pro jek ty po do ba ją się in we sto rom. 
n Że by od su nąć od sie bie wid mo ban kruc twa wsku tek wzro stu kosz-

 tów bu do wy (co niestety często się zdarza), ra dzi my zawczasu zro bić

skru pu lat ny kosz to rys. Po tem po mno żyć finalną kwotę przez dwa

i do pie ro na tę podwojoną kwo tę za gwa ran to wać so bie niezbędne

re zer wy finansowe.

DOŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI
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