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Ten dom o prostej, zwartej bryle zaskakuje 
otwartością. Od ulicy nie oddziela 
go żaden płot ani żywopłot.

ogrodzenia 

Budynek charakteryzuje się prostą bryłą składającą się z dwóch części, które łączy przeszklona 
szczelina. Kształt dachu i brak okapów upodabniają go do stodoły
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Z
wykle jest tak, że to klient 
przychodzi do architekta. 
Tym razem było odwrotnie 
– architekt przyszedł do 

klienta, a ściślej podarował swojemu 
bratu koncepcję nowego domu w prezen-
cie ślubnym. Prezentów się nie odrzuca, 
ale prawdopodobieństwo, że ten akurat 
się nie spodoba, było nikłe. Dzięki bli-
skiej więzi uzgadnianie potrzeb i pozna-
wanie aspiracji klienta odbyło się wcześ-
niej. Pomogły wspólne podróże, ogląda-
nie architektury, snucie planów, a przede 
wszystkim długie rozmowy.

Otwarty na otoczenie
Posesja na przedmieściach Poznania 
na pozór nie różni się od wielu innych 
– jest tam rząd nowych domów stoją-
cych wzdłuż ulicy. Tych, którzy kupili 
tam działkę, można jednak zaliczyć 
do szczęściarzy. Zaraz za płotem zaczyna 
się strefa chronionego krajobrazu, 

a więc nie grozi im, że za kilka lat 
zamiast drzew zobaczą okna sąsiadów. 
Dlatego można tu było z powodzeniem 
zrealizować marzenie dla wielu nie-
osiągalne – dom otwarty na otoczenie. 
Od strony ogrodu są wielkie okna, dzięki 
którym salon i kuchnię można w mgnie-
niu oka zamienić w ogromną loggię 
otwartą na ogród i dalej, w kierunku łąk. 
Ale znacznie bardziej oryginalne i od-
ważne jest otwarcie domu od frontu. 
Od strony ulicy nie ma żadnego ogro-
dzenia, jest tylko niski murek oporowy, 
który jednocześnie niweluje spadek 
terenu i stwarza delikatną barierę, która 
zniechęca do przypadkowego wchodze-
nia na działkę. Na przedmieściach ogro-
dzonych wysokimi płotami to rzad-
kość, ale zdaniem architekta i gospoda-
rzy niski murek wystarczy – wcale nie 
czują się zagrożeni. Z murkiem dobrze 
komponuje się nieco wyższa ściana, 
za którą stoją pojemniki na śmieci. 

Wykonana z betonu architektonicznego 
jest niemal niezauważalna. Bardziej rzu-
cają się w oczy umieszczone na niej duże 
cyfry zastępujące tabliczkę adresową.
Łączność między frontem a ogrodem 
podkreśla zastosowany po obu stronach 
motyw białych szklanych kul. To klosze 
standardowych lamp ogrodowych, tyle 
że nieco przerobionych – ich nóżki zostały 
ukryte w gruncie. Dzięki temu pomysłowi 
sąsiedzi i taksówkarze zaczęli nazywać 
budynek „domem z kulkami”.

Na kształt stodoły
Obowiązujący w okolicy plan miejscowy 
wymagał dwuspadowego dachu o kącie 
nachylenia połaci 35-40°, co upodobniło 
jego bryłę do sąsiednich budynków. 
Również konstrukcja domu wydaje się 
dość zwyczajna: jest on niepodpiwni-
czony, wymurowany z pustaków, ze stro-
pami gęstożebrowymi, nakryty dachem 
o konstrukcji drewnianej wzmocnionej 
stalą. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. 
Nawiązując do kształtu okolicznych 
stodół, architekci zaproponowali, Dom został tak zaprojektowany, że siedząc w salonie, części jadalnianej i kuchni, 

można podziwiać ogród. Było to możliwe dzięki zamontowaniu dużych okien sięgających 
od podłogi do sufitu
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Ta działka nie została ogrodzona – jedyną barierę stanowi niewielki 
murek oporowy, który przede wszystkim ma niwelować spadek terenu

Tablicę adresową zastępuje ścianka z betonu architektonicznego,  
w której wykuto numer domu. Za nią schowano pojemniki na śmieci

fot. PL.architekci
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Plany domu

Piętro 150,2 m2

łazienka 7,3

sypialnia 21,5sypialnia 12,7

sypialnia 11,1

łazienka 14,7

Parter 189,3 m2

łazienka 4,2

kino domowe 
21,5

hol 10,8

spiżarnia 1,6

sypialnia 10,7

salon z jadalnią 
i kuchnią 67,2

WC 2,5

▲

modelarnia 54,2

hol 21,0

schody

garderoba 7,7

garaż 40,5

schowek 5,9

pomieszczenie 
gospodarcze 14,5

gabinet 9,9
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W całym domu 
wzdłuż ścian 
działowych oraz 
pod schodami 
rozmieszczono liczne 
szafy wnękowe 
sięgające do 
sufitu. Dzięki temu 
właściciele nie muszą 
myśleć o wolno 
stojących meblach
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Na połączeniu obu części domu 
zaprojektowano przeszklony hol, który 
doświetla pomieszczenia. Na wysokości 
pierwszego piętra poprowadzono w nim 
stalowo-szklaną kładkę
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Centralnym punktem części dziennej jest stół jadalniany, zza którego 
można obserwować, co się dzieje w kuchni, salonie i ogrodzie

aby zrezygnować z okapu i ukryć 
rynny. Ciemnoszary dach został wyko-
nany z płaskiej dachówki ceramicznej. 
Na elewacji oprócz zwykłego tynku 
pojawiły się także listwy z modrzewia 
syberyjskiego, które wnoszą waka-
cyjny, letniskowy nastrój.  
Architekci zdecydowali także o po-
dzieleniu domu na dwie części lekko 
odsunięte od siebie. Pierwsza – krót-
sza – mieści garaż i pomieszczenia 
gospodarcze, a druga – część repre-
zentacyjną i sypialną. Szczelina mię-
dzy nimi służy jako wysoki hol, nad 
którym na poziomie pierwszego piętra 
prowadzi szklano-stalowa kładka. Hol 
jest przeszklony, co jeszcze bardziej 
otwiera dom na otoczenie.

Dobrze pomyślane
Plan miejscowy przewidywał mak-
symalną wysokość budynków w tej 

okolicy na 8 m. Nie jest to zbyt dużo, 
jeśli o piętrze myślimy jak o całko-
wicie użytkowej kondygnacji, a nie 
strychu. Na parterze architekci 
zaprojektowali duże okna i prze-
szklony hol, dzięki czemu dolna kon-
dygnacja nie wydaje się klaustrofo-
biczna, choć ma tylko 2,5 m wyso-
kości. Również drzwi na dolnym 
poziomie zostały oryginalnie opraco-
wane – sięgają od podłogi do sufitu 
i są pozbawione opaski. Dzięki temu 
pomieszczenia wydają się większe. 
Jednak tak nietypowe rozwiązania 
odstraszyły dwie ekipy stolarskie 
i dopiero trzeci wykonawca wywią-
zał się z tego zadania. Zarówno dla 
projektantów, jak i dla gospodarzy 
ważne było, aby tworzyć rozwiąza-
nia, które pomogą uniknąć bałaganu, 
a jeśli już on powstanie – ułatwią 
jego ukrywanie. 
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Stąd między innymi liczne szafy 
wnękowe rozmieszczone pod scho-
dami oraz wzdłuż ścian działowych. 
Część z nich została wykończona 
lakierowanymi płytami MDF fre-
zowanymi w geometryczne wzory. 
Wyzwaniem była też zabudowa kuchni, 
która składa się z dwóch części. Pierw-
sza to megamebel wykonany z orze-
cha amerykańskiego kryjący wszyst-
kie sprzęty, podręczne zapasy i ku-
chenne utensylia. Jego okładzina 
jest podzielona na jednakowe pro-
stokątne moduły – ten sam wymiar 
mają drzwiczki, fronty szuflad i deko-
racyjne panele. Mebel tworzy całość 
z obudową spiżarni i toalety. Drugi 
element to niska wyspa z szafkami, 
blatem i płytą indukcyjną. Kuchnię 
można oddzielić od salonu ogromnym 
przesuwnym panelem, również wyko-
nanym z orzecha amerykańskiego. 
Takie oto rozwiązania tworzą to orygi-
nalne wnętrze, do którego wystarczyło 
dodać jedynie podstawowe sprzęty: 
kanapę, stolik kawowy, stół i krzesła. 

Inteligentne wnętrze
Gospodarz jest amatorem nowoczes-
nych technologii. Stąd osobna sala  
do kina domowego, w której można 
się poczuć jak w kinie. 
Co ciekawe, służy ona integracji  
sąsiadów. Mieszkańcy odległego 
przedmieścia wpadają czasem na 
seans, tak jak dawniej chodziło się 
obejrzeć ważny mecz albo dobranockę 
do jedynej osoby w okolicy posiadają-
cej telewizor. Na centralnym kompute-
rze przechowywane są natomiast pliki 
z muzyką, której można słuchać przez 
nagłośnienie w różnych częściach domu. 
W kilku miejscach zamontowano też 
energooszczędne żarówki LED świe-
cące w różnych kolorach. Dzięki nim 
w domu można się poczuć jak w spa. 
Technologia służy nie tylko zabawie. 
Dom wyposażony jest w system EIB,  
czyli inteligentnego zarządzania  
budynkiem. Pozwala on sterować  
poszczególnymi instalacjami – zarówno 
w domu, jak i na odległość – przez  
laptop lub telefon. 

System monitoruje temperaturę i natę- 
żenie światła w poszczególnych 
pomieszczeniach. Dzięki niemu 
można manipulować oświetleniem czy 
ogrzewaniem, odsłaniać i zasłaniać 
rolety, włączać i wyłączać gniazdka 
elektryczne. Program powiadamia 
o otwartych drzwiach i oknach, a czuj-
niki umieszczone na kominie infor-
mują o warunkach pogodowych. 
Dysponując takimi informacjami, 
można na przykład wyłączyć ogrze-
wanie przed wyjazdem na wakacje, 
a dzień przed powrotem zacząć zdal-
nie podwyższać temperaturę.
Choć dom naszpikowano technologią, 
jest on pozbawiony energochłonnej 
i nieekologicznej klimatyzacji. Przed 
przegrzewaniem chronią go żaluzje 
zewnętrzne oraz mądre rozplanowanie 
okien i pomieszczeń o różnych funk-
cjach. Natomiast dzięki kilku przemy-
ślanym rozwiązaniom – podczas lekkiej 
zimy, nie włączając ogrzewania, można 
utrzymać wewnątrz temperaturę powy-
żej 20°. Przede wszystkim ogromne okna  
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Zabudowę kuchenną tworzą megamebel 
z orzecha amerykańskiego, który mieści wszel-
kie sprzęty i zapasy, oraz wyspa kuchenna  
ze zlewem, płytą indukcyjną i blatem



architektura i wnętrza

72 murator 9 2011

od strony ogrodu mają obniżony współ-
czynnik przenikania ciepła, a pomiesz-
czenia ulokowane od północy są pozba-
wione przeszkleń, przez które mogłoby 
uciekać ciepło. Kominek w salonie jest 
otoczony masywną ścianą z płyt beto-
nowych (o rozmiarach 60 x 120 cm), 
która kumuluje ciepło. 

***
Dla młodej pracowni była to jedna 
z pierwszych realizacji. Dziś służy jej 
jako reklama. Determinacja i bliski kon-
takt między projektantami a gospo-
darzami sprawiły, że pomysły zostały 
zrealizowane konsekwentnie. Tu archi-
tekci przywożą klientów, żeby na własne 
oczy zobaczyli oni rozwiązania, które 
w rozmowie wydają im się zbyt ryzy-
kowne i nowatorskie. Trudno wyjechać 
stąd nieprzekonanym. 

W ogrodzie zaprojektowano nowoczesną altanę oraz ścianę z wodoszczelnego betonu 
architektonicznego, po której spływa woda do sadzawki. Strumień można regulować pilotem
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Pomieszczenia na parterze mają wysokość jedynie 2,5 m, ale dzięki dużym przeszkleniom 
i otwartym wnętrzom wydają się wyższe, niż są w rzeczywistości

/panorama

Inspirujące realizacje projektów  
możesz zobaczyć w serwisie


