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kamieƒ Dom wydaje si´ du˝o
wi´kszy, ni˝ jest
naprawd´. 
Ma klimat loftu, 
ale daleko mu 
do fabrycznego ch∏odu.

Ciep∏y, nasycony kolor
drewna mebli i pod∏ogi 
spotyka si´ tu z jasnà Êcianà 
z ∏upanego betonu
przypominajàcego naturalny
kamieƒ. A jedno podkreÊla
pi´kno drugiego.

i drewno To zlecenie przypad∏o do gustu architektom
Magdzie Ignaczak i Jackowi Kunca. Mieli zapro-
jektowaç podmiejski dom od poczàtku do koƒca.
Od rozrysowania planów po wybór wieszaka
na ubrania do holu. WymyÊlili go tak, aby po∏à-
czyç sprzecznoÊci – beton, stal i kamieƒ z drew-
nem egzotycznym na pod∏odze i orientalnymi
meblami.

Chcieli, aby dom by∏ ponadczasowy, wiecz-
nie m∏ody. Zaprojektowali go wi´c mo˝liwie naj-
proÊciej – mo˝na powiedzieç, ˝e to jeden wielki
pokój z antresolà. Wydzielone, zamkni´te prze-
strzenie majà jedynie ∏azienki – malutka na dole
i wi´ksza na pi´trze. Tak mia∏o byç, mieszkajà tu
przecie˝ dwie doros∏e osoby, które nie muszà si´
przed sobà zamykaç.

Ca∏oÊç ma nieco ponad dwieÊcie metrów,
ale sprawia wra˝enie ogromnej przestrzeni. – Na
otwartym parterze wydzieliliÊmy zakàtek kuchen-
ny, jadalni´ i cz´Êç kanapowà – wyjaÊnia Magda.
– Natomiast Êrodek zosta∏ pusty. DwadzieÊcia me-
trów, na których nie ma nic. A to najwa˝niejszy
element domu!

Aby to zrozumieç, idziemy do kuchni. Fak-
tycznie, stàd wydaje si´, ˝e ta wolna pustka
poÊrodku do niej w∏aÊnie nale˝y. Ale za moment,
kiedy siadamy przy stole, staje si´ cz´Êcià jadalni.
Kiedy zaÊ rozpieramy si´ na kanapach przy ko-
minku, mamy wra˝enie, ˝e teraz salon ma o te
dwadzieÊcia metrów wi´cej.

Przedmiotów jest ma∏o, za to wszystkie du˝e
albo bardzo wyraziste. Koz´, na przyk∏ad, spe-
cjalnie zaprojektowano dla tego domu, bo
wszystkie dost´pne na rynku by∏y zwyczajnie
za ma∏e. Stàd pomys∏ kupienia wk∏adu kominko-
wego i zrobienia obudowy na zlecenie. Du˝a
jest lodówka, du˝y stó∏, a nawet jedyna roÊli-
na na parterze – roz∏o˝ysty bananowiec. Czuje-
my si´ tu troch´ tak, jak Alicja w Krainie Czarów,
kiedy zacz´∏a maleç. 

i drewno



Dom jest jednym, 
wielkim pokojem 
podzielonym na 
„kàciki zainteresowaƒ”.
Kanapy na pierwszym
planie to salon, 
w g∏´bi jadalnia 
z widokiem na ogród.



Jedna Êcianka przy schodach jest pe∏na, 
aby nie by∏o tak „przewiewnie”. 
Zresztà, obok niej znalaz∏o si´ idealne miejsce
na kanap´ uplecionà z p´dów hiacynta wodnego. 
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WejÊcie do domu musi byç efektowne
Stàd pomys∏ na du˝e drzwi i ma∏e okienka, 
przez które ∏adnie wpada Êwiat∏o. 
Obok ∏azienka dla goÊci, 
salon kàpielowy ukryto przy sypialni. 



W oknach nie ma
klasycznych parapetów
ani podzia∏ów,
by nic nie rozprasza∏o 
widoku na las.
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No i ciekawa jest gra Êwiate∏, bo okna pomyÊla-
no tak, ˝e kolejno zaglàda przez nie s∏oƒce w´dru-
jàce dooko∏a domu. O poranku najwi´cej go w ho-
lu, w po∏udnie oÊwietla jadalni´, wieczorem
zachodzi nad kanapami w cz´Êci wypoczynkowej.

We wn´trzu jest ma∏o koloru, bo nie on ma
byç g∏ównym bohaterem – szary beton przy
schodach, troch´ koÊci s∏oniowej, ciep∏a posadz-
ka z drewna merbau i kremowo-oliwkowe Êciany.
Meble natomiast sà rude, mahoniowe. Jedynie
∏ó˝ko i fronty szafek kuchennych majà ciut ja-
Êniejszà tonacj´. Podobnie spokojna jest ∏azienka
na dole – tylko szaroÊci i kremy.

Pi´tro to w∏aÊciwie antresola. Wstawiono
na nià, niczym ogromne zamkni´te pud∏o, ∏a-
zienk´. Kiedy patrzymy na sufit z belkami pod-
trzymujàcymi dach i stalowymi linkami, zupe∏nie
czego innego spodziewamy si´ na pod∏odze.
Na pewno nie egzotycznego drewna. Stalowe
lampy stojà na chiƒskich meblach, a drzwi w cie-
p∏ym kolorze je˝d˝à na spatynowanych rolkach. 

– Dom nie jest pouk∏adany i przewidywalny
– mówi Magda. – Mniej liczà si´ detale, najwa˝-
niejsza jest ca∏oÊç. GdybyÊmy rozebrali wn´trze
na cz´Êci, nie by∏oby fajerwerków. Ale zestawione
razem sà fajne.

A dooko∏a domu las i du˝o kwiatów. Na gór-
nym, os∏oni´tym od ciekawskich oczu tarasie jest
letnia ∏azienka z ciep∏à i zimnà wodà lecàcà
do wanny. Mo˝na si´ tu kàpaç przy Êwietle ksi´˝y-
ca. To taki pomys∏ zaczerpni´ty z podró˝niczych
filmów, gdy bohaterowie rozbijajà na pustyni
obóz, jedzà kolacj´, biorà kàpiel i gaw´dzà
pod rozgwie˝d˝onym niebem. Nie s∏ychaç tutaj
co prawda odg∏osów Afryki, sà za to rodzime
Êwierszcze, które koncertujà niestrudzenie od
kwietnia do paêdziernika. ■

Zza drzwi kuchni zaprasza
rozleg∏y, pokryty drewnem
podest otoczony pergolami.
Na pi´trze, na os∏oni´tym
murem tarasie urzàdzono
letnià ∏azienk´ „pod niebem”.
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