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t e k s t  M a g d a  C z a b a ł a ,  
p r o j e k t  J M  S t u d i o  A r c h i t e k t o n i c z n e ,  
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

NOWOCZESNE MIESZCZAŃSKIE MIESZKANIE,

WSPÓŁCZESNA KLASYKA - TAK OKREŚLILI SWOJE

POTRZEBY WŁAŚCICIELE TEGO APARTAMENTU. 

CHCIELI ELEGANCJI, ALE WYGODNEJ; PRESTIŻU, 

ALE Z DOZĄ SKROMNOŚCI. NIE POTRZEBOWALI

NAJMODNIEJSZYCH MEBLI, KOLORÓW NAJBARDZIEJ 

NA CZASIE. STWORZONE PRZEZ ARCHITEKTÓW

WNĘTRZE PRZETRWA PRÓBĘ CZASU

a po cząt ku by ła du ża pu sta prze strzeń ni czym
w ha li fa brycz nej – nie wy koń czo na, po zba wio na
ścian dzia ło wych tyl ko z kil ko ma słu pa mi. – To do -
bra sy tu acja dla ar chi tek ta – mó wi Mag da le na
Igna czak z pra cow ni JM Stu dio Ar chi tek to nicz ne. –
Czy sta kar ta, do sko na ły punkt wyj ścia.
Wła ści cie le też by li otwar ci na no we wy zwa nia.
Prze pro wadz kę po trak to wa li ja ko oka zję do upo -
rząd ko wa nia ota cza ją cej ich prze strze ni i przed -
mio tów, do po zby cia się ba la stu, któ ry zbie ra się
w każ dym do mu z bie giem lat. Za bra li ze so bą nie -

któ re, wy bra ne wspól nie z ar chi tek ta mi, me ble, a tak że ob ra zy i ro dzin -
ne zdję cia. Prze strzeń pla no wa no więc z my ślą o kon kret nych obiek tach,
co po zwo li ło je do brze wy eks po no wać. 

ORIENT EXPRESS I NO WY JORK
Apar ta ment ma 220 mkw., znaj du je się na naj wyż szym pię trze no we go
war szaw skie go apar ta men tow ca. Peł ni funk cje re pre zen ta cyj ne, bo wła -
ści cie le ze wzglę du na swo ją pra cę czę sto przyj mu ją go ści z za gra ni cy.
Wła ści cie le o za pro jek to wa nie wnętrz po pro si li ar chi tek tów z pra cow ni
JM Stu dia Ar chi tek to nicz ne, Mag da le nę Igna czak i Jac ka Kun ca. 
– To mu sia ło być wnę trze na świa to wym po zio mie, nie od bie ga ją ce
od no wo jor skich i pa ry skich apar ta men tów, z praw dzi wą kla są – mó wią
pro jek tan ci. – A jed no cze śnie so lid ne, wy god ne i po nad cza so we.
Za punkt od nie sie nia przy ję li śmy no wo jor ski apar ta ment, luk su so wy
jacht i wy sma ko wa ne wnę trza Orient Expres su. Oczy wi ście nie za mie -
rza li śmy ich po wie lać, ale wy ko rzy sta li śmy pew ne mo ty wy i ele men ty,
aby stwo rzyć okre ślo ny kli mat po nad cza so we go luk su su. 

ELEGANCJA
z kLAsą

Salon, po lewej widać fragment jadalni. 
Nad stołem wisi lampa z Wenecji, która 
od dawna była marzeniem gospodarzy
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Bibliotekę wykonano na zamówienie. 
Na podłodze ułożone we francuską 

jodełkę drewno iroko

Salon od przedpokoju dzielą dwuskrzydłowe
drzwi z kryształowymi szybkami

Niska zabudowa w sypialni to pomysł 
na nietypową bibliotekę. Drzwiczki mają 

fronty z metalowej siatki
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WSPI NACZ KA OKNA
Cen trum do mu, je go naj waż niej szą czę ścią jest sa lon i ja dal nia – tu
od ra zu tra fia każ dy gość. Wnę trze jest wy so kie – po nad trzy me try –
ja sne i świe tli ste, bo przez okna wpa da du żo świa tła. Sło necz ny kli -
mat pod kre śla cie pły kre mo wy, świe tli sty od cień ścian, wy so kie bia -
łe li stwy przy po dło go we i dys kret ne sztu ka te rie, ele ganc kie prze -
szklo ne drzwi z krysz ta ło wy mi szyb ka mi. Za miast stan dar do wych
grzej ni ków, w po sadz ce umiesz czo no grzej ni ki ka na ło we. 
Waż ną zmia ną by ła wy mia na okna w ja dal ni. De we lo per wsta wił
w niej zwy kły bal ko no wy ze staw, ja ki zna my ze zwy kłych blo ków. –
Ta kie roz wią za nie by ło roz bra ja ją ce, mu sie li śmy to zmie nić – mó wią
ar chi tek ci. – Wsta wi li śmy tu jed no du że okno, otwie ra ne har mo nij ko -
wo. Ra ma by ła tak du ża, że trze ba by ło ją wcią gać na li nach na ze -
wnątrz bu dyn ku!

BI BLIO TE KA W HO LU
Syn wła ści cie li miał mieć swo ją prze strzeń, ro dzi ce swo ją, więc ich
sy pial nie znaj du ją się w prze ciw le głych czę ściach apar ta men tu. Ar -
chi tek ci wy go spo da ro wa li rów nież część go spo dar czą z pral nią i du -
żą sza fą na po ściel i ob ru sy – w tak du żym do mu to nie zbęd ne roz -
wią za nie. W sy pial ni go spo da rzy i w kuch ni od waż nie za pla no wa li
usta wio ne sko śnie ścia ny – po zwo li ło to mię dzy in ny mi zna leźć miej -
sce na spo rą gar de ro bę. Do miesz ka nia uda ło się też przy łą czyć frag -
ment ko ry ta rza – dzię ki te mu po wsta ło miej sce na szat nię dla go ści. 
W tak du żej prze strze ni nie moż na by ło unik nąć ko ry ta rzy. Ar chi tek ci
po sta ra li się jed nak, aby by ły to jed no cze śnie nie za leż ne, wie lo funk -
cyj ne po miesz cze nia – je den z nich peł ni ro lę bi blio te ki, dru gi ga le rii
ob ra zów.

W niewielkim gabinecie mogą
przenocować goście

W mieszkaniu są dwa hole. W jednym 
są półki z książkami, z drugiego (na zdjęciu) 
przechodzi się do pokoju syna i gabinetu
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Mahoniowa boazeria na ścianie i srebrne
satynowe uchwyty – inspiracją przy tworzeniu
dużej głównej łazienki były wnętrza
luksusowych jachtów

PU DEŁ KO Z CZE KO LAD KA MI
Szla chet ne ma te ria ły, so lid ne me ble, żad nych nie trwa łych ozdób – to
po zy tyw ne ce chy sty lu miesz czań skie go. Pod ło ga w apar ta men cie jest
wy jąt ko wa, uło żo ne we fran cu ską jo deł kę eg zo tycz ne drew no iro ko. –
Iro ko ma pięk ną, mio do wą bar wę – mó wi Mag da le na Igna czak. – Za -
wsze jed nak mu si my przy go to wać klien tów, bo tuż po po ło że niu jest
żół te pra wie jak cy try na. Po trze bu je mniej wię cej ro ku, że by osią gnąć
wła ści wy od cień. Ja sna ko lo ry sty ka przy pi sa na jest du żym po miesz -
cze niom. W ma łych, jak gar de ro by, wy ko rzy sta no in ny po mysł. – Za -
pro jek to wa li śmy je tro chę jak pu deł ka z cze ko lad ka mi – po otwar ciu
uka zu je się ma lut kie, przy tul ne wnę trze, wy peł nio ne de ta la mi. – mó wią
pro jek tan ci. – Ścia ny i su fi ty po kry li śmy w ca ło ści ciem nym for ni rem,
ca łość do peł nia jąc mo sięż ny mi do dat ka mi 

RA MY DLA DE TA LI
Każ dy pro jekt jest in dy wi du al ny, jak szy ty na mia rę gar ni tur. To, czy
na praw dę pa su je, oka zu je się do pie ro po prze pro wadz ce. – Sta ra my
się do wie dzieć jak naj wię cej o na szych klien tach – mó wią ar chi tek ci –
od te go za le ży po wo dze nie pro jek tu. Sta le za da je my so bie py ta nie,

czy cha rak ter wnę trza da się póź niej utrzy mać?
W tym wy pad ku wszyst ko się uda ło. Ar chi tek ci mó wią, że do nich na le -
ża ło stwo rze nie ogól nych ram i po zo sta wie nie ta kiej swo bo dy wła ści -
cie lom, aby mo gli wy peł niać je róż ny mi de ta la mi. – Nie pro jek tu je my
tak, że by nie moż na by ło zmie nić ko lo ru po dusz ki, prze sta wić krze sła –
mó wi Ja cek Kun ca. – Go spo da rze mu szą czuć się swo bod nie. Dwa ty -
go dnie po ich prze pro wadz ce ode bra li śmy te le fon od wła ści cie la. Po -
wie dział, że czu ją się, jak by miesz ka li w tym do mu od za wsze...

Garderoba przy wejściu pełni funkcję 
szafy dla gości. Wyłożono ją 

całkowicie mahoniowym drewnem

Sypialnia właścicieli jest bardzo duża.
Panuje tu inna kolorystyka niż w otwartej strefie

mieszkania – zamiast kremowej 
bieli króluje miętowa zieleń

Skośna ściana w kuchni pozwoliła 
lepiej wykorzystać przestrzeń


