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Naturalna
harmonia
Modrzewiowy dom w brzozowym lesie. Unikalny kszta∏t i kolor
budynku, pi´kne otoczenie. Architektura i natura w idealnej
symbiozie 
TEKST IWONA ¸AWECKA-MARCZEWSKA ZDJ¢CIA JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE DOMY, WN¢TRZA, OGRODY

Elewacja frontowa. Od bramy
wjazdowej – przez brzozowy
zagajnik – prowadzi do domu
Êcie˝ka u∏o˝ona z ceg∏y drogowej.
Kolor ceg∏y Êwietnie komponuje
si´ z unikalnà barwà elewacji 
i zielenià roÊlin, bujnie rosnàcych
po obydwu stronach nawierzchni

Z tej strony domu najlepiej widaç jego oryginalnà form´. 
Na niskim tarasie, na który wychodzi si´ z cz´Êci dziennej, urzàdzono
wygodny kàcik wypoczynkowy 



Mi´dzy domem a cz´Êcià
rekreacyjnà – z basenem, letnià
jadalnià pod pergolà i grillem
ogrodowym – u∏o˝ono chodnik 
ze zwyk∏ych betonowych p∏yt

Ka˝dy zakàtek ogrodu ma swój
w∏asny charakter i dominujàcà
kolorystyk´. RoÊliny dobrano z
du˝à starannoÊcià. Przy basenie
roÊnie prawdziwy irysowy gaj
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N a poczàtku by∏ ogród. Od niego wszystko si´ zacz´∏o. Jednà
cz´Êç rozleg∏ej dzia∏ki porasta∏ pi´kny brzozowy las, drugà
zachowany stary ogród. Mi´dzy nimi wybudowano dom –

wpisany w otoczenie, ustawiony i ukszta∏towany tak, by nie zabu-
rzy∏ naturalnej harmonii miejsca. 
Autorom projektu Magdalenie Ignaczak i Jackowi Kunca z
pracowni „JM Studio Architektoniczne Domy, Wn´trza, Ogrody”
zale˝a∏o na zachowaniu istniejàcego podzia∏u ogrodu i jak naj-
wi´kszej liczby drzew. Budynek usytuowany jest w g∏´bi dzia∏ki,
od drogi odgradza go brzozowy zagajnik. Choç mi´dzy trzydziesto-
letnimi drzewami posadzono nowe krzewy, las wyglàda bardzo na-
turalnie. Do domu prowadzi kr´ta Êcie˝ka u∏o˝ona z czerwonej ce-
g∏y drogowej. Wieczorem, gdy w Êrodku palà si´ Êwiat∏a,
rozÊwietlony dom wyglàda jak statek, który zboczy∏ z kursu i wp∏y-
nà∏ w sam Êrodek brzozowego lasu. W dzieƒ zza bia∏ych pni prze-
Êwieca niespotykany kolor elewacji budynku. Dom ob∏o˝ony jest
drewnem modrzewiowym. Deski, u∏o˝one pionowo, majà bràzo-
wo-szaro-rudawà barw´, specjalnie skomponowanà przez auto-
rów projektu – dodatkowo wydobywa i podkreÊla naturalnà barw´
modrzewia. Z unikalnie zabarwionà elewacjà Êwietnie komponuje
si´ szary drewniany taras i u∏o˝one wokó∏ domu betonowe p∏y-
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Modrzewiowe drewno na elewacji pomalowane dobrej jakoÊci bejcà
nie p∏owieje, choç z tej strony dom jest bardzo nas∏oneczniony

Ogrodowy grill to w∏aÊciwie minikuchnia, gdzie mo˝na nie tylko
przygotowaç potraw´, ale tak˝e op∏ukaç naczynia. Nawet upiec chleb
w specjalnym piecu! A potem zjeÊç posi∏ek na Êwie˝ym powietrzu 
przy solidnym drewnianym stole pod pergolà



ty chodnikowe. Zrobiono je z uszlachetnionego betonu, dzi´ki cze-
mu do z∏udzenia przypominajà p∏yty kamienne. 
Dach pokryty dachówkà bitumicznà w ciep∏ym szarym kolorze
zmienia barw´ w zale˝noÊci od tego, jak pada Êwiat∏o – raz ma
mniej, raz bardziej be˝owy odcieƒ. Subtelne cieniowania na da-
chówce sprawiajà, ˝e choç jest g∏adka, wyglàda jakby mia∏a deli-
katnà faktur´. Szarà barw´ majà tak˝e drewniane ramy okien i
dyskretne obróbki blacharskie. Prosto i elegancko, bez zb´dnych
detali, by nic nie burzy∏o klarownej kompozycji. Zabaw´ formà do-
strzec mo˝na w uk∏adzie okien – ma on nie tylko funkcjonalne, ale
i estetyczne uzasadnienie. Kwadratowe i prostokàtne przeszklenia
urozmaicajà elewacje, wzbogacajà ich rysunek. Okna „schodzà”
nisko, prawie do samej pod∏ogi. Do Êrodka wpada du˝o naturalne-
go Êwiat∏a, z wn´trza dobrze widaç malownicze zakàtki ogrodu.
Równie pi´kny widok roztacza si´ z obszernych tarasów na pi´-
trze. Na jednym z nich stoi stara ˝eliwna wanna, w której w letnie
dni mo˝na za˝ywaç kàpieli pod go∏ym niebem (w ciep∏ej wodzie!).
I to w otoczeniu roÊlin, które w lecie w∏aÊciciele wystawiajà z do-
mu na taras. 
Od po∏udniowo-zachodniej strony domu jest stary ogród z wielo-
letnimi drzewami i krzewami owocowymi. WÊród nich posadzono
nowe, ale charakter ogrodu pozosta∏ niezmieniony. Architektom
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Tylne, pó∏nocno-zachodnie skrzyd∏o domu zajmuje pracownia. Ogród w
tym zakàtku dzia∏ki zaaran˝owano w stylu japoƒskim

K´py traw nie tracà uroku nawet gdy ju˝ przekwitnà i uschnà. Sà
ozdobà ogrodu przez ca∏y rok, podobnie jak brzozy

zale˝a∏o na tym, by wyglàda∏ nawet na starszy ni˝ w rzeczywisto-
Êci. Sta∏ w nim niegdyÊ domek. Pozosta∏y po nim fundamenty i
niedu˝a piwnica. Taki „spadek” po poprzednich w∏aÊcicielach zwy-
kle zmniejsza walory dzia∏ki. Magdalena Ignaczak i Jacek Kunca z
wady uczynili zalet´. W dawnej piwnicy jest teraz ma∏y basen, a
na starych fundamentach powsta∏y pergola i grill ogrodowy. Du˝y
drewniany stó∏ pod pergolà stoi na dworze przez ca∏y rok. Trudno
by∏oby go nawet przestawiç, taki jest solidny. 
Tylne skrzyd∏o domu – od strony pó∏nocno-zachodniej – stanowi
pracownia, dobudowana do g∏ównego budynku. W tym zakàtku
dzia∏ki za∏o˝ono ogród w stylu japoƒskim. 
W ca∏ym ogrodzie roÊliny kwitnà kolejno jedne po drugich niemal
przez okràg∏y rok. Sporo jest gatunków zimozielonych. Brzozy za-
chwycajà swojà urodà i w lecie, i w zimie. Uroku nie tracà te˝ k´-
py traw. Pod oknami salonu rosnà zio∏a: sza∏wia, mi´ta. Pachnà
tak mocno, ˝e ich woƒ przenika do pokoju. 
Ogród by∏ pierwszy, dom powsta∏ póêniej. To kolejnoÊç zdarzeƒ od-
wrotna ni˝ zwykle, ale na pewno nie gorsza. Choç w∏aÊciciele
mieszkajà tu od niedawna, dzi´ki zagospodarowanemu otoczeniu
ma si´ wra˝enie, jakby ˝yli tu od lat.   

Informacje o projektantach na stronie: Adresy

W ogrodzie sà ró˝ne typy nawierzchni, dopasowane do otaczajàcej je
roÊlinnoÊci. W cz´Êci japoƒskiej alejki wysypano ˝wirkiem


