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Duże 
przeszklenia  

otwierają  
wnętrze  

na ogróD

Dwa różne materiały:  
Dolomit w siatkaCH stalowyCH
i traDyCyjny gont. to Dialog 
współCzesnośCi z Historią 

Sąsiedztwo ulicy nie musi wykluczać poczucia intymności.
Wszystko zależy od koncepcji domu. Ten jest jak tarcza: 
od świata osłania mieszkańców kamiennym murem. 
tekst gabriela Wilczyńska   ilustraCje biuro projektóW barycz i saramoWicz

Prezentacja 
wykonana 

specjalnie dla  
„Domu  

& Wnętrza”

Dwa światy  
 Dwa skrzyDła   
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pracownia: Biuro projektów Barycz i Saramowicz
autorzy projektu: dr Rafał Barycz, dr Paweł Saramowicz z zespołem 

kontakt: www.barycz-saramowicz.pl, biuro@barycz-saramowicz.pl
PowieRzchnia uŻytkowa: 468,95 m2 

przewidywany koSzt inweStycji: 3 mln zł

ty teŻ moŻesz mieĆ podobny dom!

Dwa światy  
 Dwa skrzyDła   

przeszklona altana 
zamyka kompozyCję 
BuDynku, tworząC intymne 
atrialne wnętrze ogroDu
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ElEwacja frontowa: wygląda jak skalny monolit. kontakt 
z otoczEniEm zapEwniają okna typu wstęgowEgo  
o modernistycznym rodowodzie 

elewacja ogrodowa: wielkie przeszklenia  
o uporządkowanym rytmiE zapEwniają rozlEgłą panoramę 

Dla kogo 
dla miłośników architektury. dla rodziny z dwój-
ką dzieci. niezależne skrzydło mieści również 
pokoje dla gości bądź opiekunki. to może być 
też dom dla rodziny wielopokoleniowej. Pomieści 
rodziców oraz dzieci wkraczające w dorosłe życie. 

 
Działka 
W kształcie zbliżonym do prostokąta,  
o minimalnej szerokości ok. 30 m. Układ prze-
strzenny domu pozwala na usytuowanie go jak 
najbliżej ulicy, przy zachowaniu intymności. W ten 
sposób wewnętrzna część działki staje się ogro-
dem. niezależna altana oraz sadzawka zbliżają 
tę przestrzeń do atrium. ograniczone skrzydłami 
budynku atrium to wnętrze domu, które jest 
ogrodem. 
 

Kształt domu 
Prosta i elegancka dwuskrzydłowa bryła. Ściany 
wewnętrzne od strony ogrodu okrywa ciepły 
przytulny gont oraz drewniane przesuwne okien-
nice. zewnętrzne są w charakterze technologicz-
ne. okrywa je dolomit w stalowych siatkach 

oraz perforowana blacha. 
 

Z czego budować 
technologia tradycyjna mieszana murowano-żel-
betowa. Fundamenty bezpośrednie w postaci ław 
i stóp fundamentowych. Ściany zewnętrzne nośne 
z pustaków ceramicznych. Stropy międzykon-
dygnacyjne płytowe żelbetowe, jednokierunkowo 
i krzyżowo zbrojone, wylewane na mokro. dach 
płaski z warstwą żwirową w technologii stropo-
dachu odwróconego; na fragmencie z nawierzch-
nią drewnianą typu deck-dry do chodzenia oraz 
z warstwą roślinną. termoizolacja z użyciem 
ekstrudowanego polistyrenu. Balustrady z samo-
nośnych płyt szklanych. 
 
Wewnątrz 
Przestrzeń domu jest otwarta. duże przeszkle-
nia zapewniają rozległą panoramę. meble, szafy, 
garderoby i pawlacze zostały wbudowane  
w ściany. Projekt zakłada wykorzystanie we-
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projekt DOM DLA CIEBIE

ElEwacja ogrodowa: harmonijna bryła dobrzE komponujE się z otoczEniEm

ElEwacja frontowa: jEst jak twiErdza, osłania przEd wzrokiEm przEchodniów 
i dajE miEszkańcom poczuciE bEzpiEczEństwa 



ElEwacja ogrodowa: tu najlEpiEj widaĆ grę dwóch matEriałów 
– ciEpłEgo gontu i ascEtycznEgo kamiEnia

ElEwacja zEwnętrzna: niEco tEchnologiczna w charaktErzE i trudno 
dostępna. takiE wraŻEniE stwarza dolomit w siatkach stalowych  
i okiennice z perForowanej blacHy

wnątrz domu materiałów elewacyjnych, co bardzo 
wzmacnia efekt spójności stylistycznej. 

 
Na zewnątrz 
zastosowano rodzime surowce trwale wpisane  
w polską tradycję budowlaną. elewacja jest połą-
czeniem naturalnego gontu elewacyjnego z dranicy 
dębowej i bardzo innowacyjnego materiału, jakim 
są kosze gabionowe z zasypem kamiennym. Gont 
jest surowcem ciepłym i przytulnym, głęboko 
osadzonym w polskiej tradycji architektonicznej. 
Świetne efekty daje w zestawieniu z kamieniem 
naturalnym. zarówno gont elewacyjny, jak  
i kosze kamienne mają intrygującą fakturę. 

 
Plan 
Przy głównym wejściu są hol główny, garde-
roba na okrycia wierzchnie i łazienka dzienna. 
z holu przechodzi się do garażu na dwa pojazdy. 
Przylegają do niego kotłownia oraz schowek. 
Centrum strefy dziennej stanowi kuchnia z barem, 
jadalnią codzienną, jadalnią do wydawania przy-
jęć. Leży na osi jadalni letniej znajdującej się pod 
gołym niebem (obie można łączyć, są tam drzwi 
rozsuwane). do kuchni przylega spiżarnia z wej-
ściem do piwniczki na wino. Strefa dzienna obej-
muje pokój dzienny wysoki na dwie kondygnacje, 
kominek i przedpokój. odrębną część tworzą dwa 
pokoje gościnne w bocznym skrzydle domu z gar-
derobami, łazienkami oraz osobnym wejściem. taka 
lokalizacja zapewnia pełną niezależność gościom 
i domownikom. na końcu tego skrzydła jest strefa 
pracy twórczej – gabinet z biblioteką.  
na piętrze mieści się strefa prywatna zaprojekto-
wana wokół galerii nad pokojem dziennym. Pokoje 
rodziców ulokowano w północnym skrzydle piętra. 
do sypialni przylega obszerny taras z widokiem 
na ogród. obok sypialni jest pokój kąpielowy 
oraz garderoba bezpośrednio połączona z pralnią. 
Po przeciwnej stronie, w południowym skrzydle 
usytuowano dwa duże pokoje dziecinne, pomię-
dzy którymi znajduje się własna łazienka. Kształt 
sypialni dziecięcych pomyślano tak, by swobodnie 
mogły pomieścić więcej niż dwoje dzieci.  
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ElEwacja frontowa: od strony ulicy uwagę zwraca fakturalna 
rzEźbiarska ElEwacja domu

plan Domu  
powierzchnia 
użytkowa 468,95 m2
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