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DOM MIESIĄCA PRZEBUDOWA

TEGO DOMU NIKT NIE MIAŁ ODWAGI
KUPIĆ. DZIŚ JEST TO MIEJSCE,
KTÓREGO NIE CHCE SIĘ OPUSZCZAĆ.
GOSPODARZE ZDECYDOWALI SIĘ
NA KŁOPOTLIWY REMONT, 
PRZEDE WSZYSTKIM ZE WZGLĘDU 
NA URODĘ OTOCZENIA I SENTYMENT 
DO STARYCH MURÓW.

DOM,
KTÓREGO NIKT
NIE CHCIAŁ

PRZED REMONTEM / PO REMONCIE

�2 W ścianie szczytowej budynku dawniej było wejście do części gospodarczej. Obecny
wygląd  tej elewacji - na zdjęciu powyżej
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TEKST ANDRZEJ MARKOWSKI,    ZDJĘCIAHANNA DŁUGOSZ, ARCHIWUM WŁAŚCICIELI,
STYLIZACJAKATARZYNA MORSTIN-SURZYCKA

T
o był dom, któ re go nikt nie chciał

ku pić. Na si gos po da rze, któ rzy

w oko li cy pro wa dzą in te re sy i ja -

ko „tu byl cy” wie dzie li o wy sta wie niu

nie ru cho mo ści na sprze daż po bar dzo

atrak cyj nej ce nie, bez sku tecz nie na ma -

wia li zna jo mych do kup na po se sji. Choć

wie lu by ło za in te re so wa nych na by ciem

pod miej skiej sie dzi by, nikt nie miał od -

wa gi za brać się za re mont sta re go za -

pom nia ne go bu dyn ku. Od stra sza ją co

dzia ła ło mię dzy in ny mi to, że w naj niż -

szej czę ści do mu by ła chlew nia... Trze ba

by ło mieć spo ro wy o braź ni, by zo ba czyć

na jej miej scu roz leg łą kuch nię o fun -

kcjach po ko ju ro dzin ne go. 

Na si gos po da rze dziś już z uśmie chem

opo wia da ją, jak bez sku tecz nie opi sy wa li

po ten cjal nym na byw com – za le ty bu dyn -

ku, a prze de wszyst kim uro ki kra jo bra zu.

A trze ba przy znać, że je śli cho dzi o oto -

cze nie, jest czym się za chwy cać. Dom

stoi na  ma low ni czym te re nie za chod niej

czę ści wo je wódz twa ma ło pol skie go, na

po gra ni czu Be ski du Ma kow skie go i Po -

gó rza Wie lic kie go, wśród rzad ko roz sia -

nych do mostw i sza chow ni cy pól prze -

tka nych kę pa mi wie ko wych drzew

i krze wów. Do daj my do te go po my ka ją ce

sar ny i za ją ce. I ba żan ty wy bie ga ją ce

spod stóp. I jesz cze sta ry koś ciół na

wzgó rzu i wi dok na Ba bią Gó rę, a bli żej

na klasz tor w Kal wa rii Ze brzy dow skiej.

PRZEBUDOWA DOMU Z LAT 70

Autorzy projektu przebudowy: 

architekt xxxxDoro Konxxxacka, 

architekt xxxxarbbbara śbbbniewska,  

Powierzchnia użytkowa: 250m2

Powierzchnia działki: 2,5 ha 

Mieszkańcy: cztery osoby
Koszt przebudowy: xxx160 000 zł. 

�1 Odnowiony budynek, wraz z malowniczą altaną z nowoczesnymi detalami
budzi  zainteresowanie i podziw nawet u tych osób, które nie  pamiętają lub nie
wiedzą jak wyglądał przed remontem

�3 Al ta na z wi do kiem na oko li ce, wznie sio na na po de ście przed do mem. Dzię ki
niej zy ska no atrak cyj ny punkt wi do ko wy, a tak że dodatkowe miej sce na posiłki  

proszę o
sprawdzenie i
uzupełnienie
informacji w
metryczce
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PRZEKONALI SAMYCH SIEBIE
Czas mi jał, a dom stał i cze kał na wła ści -

cie la. Żal by ło pa trzeć. Z każ dym upły wa -

ją cym dniem na si gos po da rze co raz bar -

dziej lu bi li to miej sce. I im wię kszej

licz bie osób je po ka za li, tym bar dziej czu -

li się za przy jaź nie ni z każ dym ka wał kiem

zie mi, z każ dym drze wem, a na wet

ze sta ry mi, znisz czo ny mi mu ra mi. W koń -

cu do szli do wnio sku, że nie po tra fią już

tak po pro stu opu ścić te go po ło żo ne go

wśród pól, sta re go ce gla ne go do mu. Na

do da tek in we stor ska in tu i cja pod po wia -

da ła: ta kiej oka zji nie moż na prze pu ścić! 

Dla te go, choć mie li już w po bli żu swo -

ją „ba zę”, i nie pla no wa li wię kszych

zmian w ży ciu i miej scu za miesz ka nia,

w koń cu zde cy do wa li się na kup no gos -

po dar stwa, w któ re go skład wcho dzi ła

2,5 hek ta ro wa dział ka z do mem i chlew -

nią oraz sta ra sto do ła w kiep skim sta nie.

�4Wyeksponowany strop  odcinkowy i  ceglana  podłoga  zadecydowały  oryginalnym charakterze wnętrza

�5 Fragment strefy roboczej kuchni na najwyższej
kondygnacji. Blat wykończony stalą kwasoodporną
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OD ŚWIE ŻA NIE SCHO DÓW ZE W NĘTRZ -
NYCH � Stare, brzyd kie i nie wy god ne

beto no we scho dy  zo sta ły obu do wa ne

sza lun kiem, któ ry na stęp nie wy  peł nio -

no mieszanką be to no wą. Dzię ki te mu

uda ło się po pra wić ich pro por cje (zmie -

nio no głę bo kość i wy so kość stop ni i po -

wię kszo no sze ro kość bie gu). 

Po cząt ko wo no wi wła ści cie le pla no wa -

li prze zna czyć dom na miesz ka nia dla

swo ich pra cow ni ków, opie ku ją cych się

koń mi w nie o dleg łym gos po dar stwie.

Za mie rza li do ko nać szyb kie go re mon tu

in sta la cji i od świe żyć mu ry, dach oraz

pod ło gi, bez in ge ro wa nia w struk tu rę

bu dyn ku i bez wda wa nia się w sub tel -

ne zabiegi z myślą o poprawie  este ty -

ki do mu. 

Jed nak pod czas prac re mon to wych

z co raz wię kszym zdu mie niem, a jed no -

cześ nie sa tys fak cją od kry wa li uro ki ar -

chi tek tu ry te go skrom ne go, a prze cież

odzna cza ją ce go się har mo nią pro por cji

wiej skie go bu dyn ku na kry te go dwus -

pa do wym da chem z na czół ka mi. 

W koń cu myśl, że miał by tu zamiesz -

kać ktoś ob cy sta ła się na ty le mę czą ca

i nie po ko ją ca, że nie mie li wyj ścia: po -

sta no wi li prze zna czyć go na swo ją dru -

gą sie dzi bę.

Od tej chwi li zmie ni ło się też po dej -

ście do re mon tu. Przy szli miesz kań cy

ura dzi li, że bę dą go kon ty nu o wać ze

szcze gól ną sta ran no ścią, dą żąc przy

tym do za cho wa nia i pod kre śle nia uro -

ku oraz stylu bu dyn ku. W koń cu, sko ro

się zde cy do wa li stwo rzyć tu miej sce

dla sie bie, chcie li uczy nić dom nie tyl ko

jak naj wy god niej szym do za miesz ka -

nia, ale też po pro stu ład nym i do brze

wpa so wa nym w kra jo braz ar chi tek to -

nicz ny re gio nu.

NOWY ZE STAREGOZA CHWYT Z KAŻ DYM
DNIEM WIĘ KSZY

�6 Podłogaw pokojach  została wykończona
bielonymi dębowymi dylami

NA FUN DA MEN TACH Z LAT 70 � Ścia ny

piw nic by ły wy ko na ne z ozdob nych

be to no wychpu sta ków. Aby dom cho -

ciaż tro chę przy po mi nał naj star sze

do my z oko li cy, wzno szo ne na pod -

mu rów ce z miej sco we go ka mie nia,

po sta no wio no ob mu ro wać część co -

ko ło wą pły ta mi pia skow ca. Opar cie

dla nich sta no wi no wa ła wa fun da -

men to wa, któ rą ze zbro jo no ją z ist nie -

ją cą ła wą. 

Pły ty mo co wa no na za pra wie do ścia -

ny (by wzmoc nić po łą cze nie uży to

sta lo wych ko tew o śred ni cy 10 mm,

roz miesz czo nych co 1 m). 

Mu ry ocie plo no sty ro pia nem: co kół,

pod okła dzi ną z pia skow ca – war stwą

2 cm, ścia ny ce gla ne po wy żej – 15 cm.

Wo kół bu dyn ku wy ko na no rów nież

opa skę dre na żo wą. 

płytki piaskowca
łupanego

styropian 2cm

pustaki betonowe

lepik na zimno

folia kubełkowa

tłuczeń do
odwodnień

geowłóknina

stary fundament

nowa ściana
fundamentowa
połączona prętami
ze starą

rura drenarska

1� PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANY PIWNICY

PRZED REMONTEM W TRAKCIE REMONTU

W TRAKCIE REMONTU
10
0 
cm

20 cm
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ROZ BU DO WA RY ZA LI TU.� Ma ło atrak -

cyj ne wej ście sta ło się po re mon cie jed -

nym z ład niej szych ele men tów bry ły do -

mu. „Przy kle jo na” do bu dyn ku

nie wiel ka jed no pię tro wa pro sto pa dło -

ścien na for ma zo sta ła, dzię ki wznie sie -

niu drew nia nej kon struk cji szkie le to wej,

pod wyż szo na do dwóch kon dy gnacji.

�Kon struk cję dobudówki wykonano pio -
no wych słup ów o grubości 10×10 cm.

�Nad otwo ra mi okien ny mi za sto so wa no
bel ki nad pro żo we o wymiarach 7×20 cm. 

�Do szkie le tu za mo co wa no de ski łą czo -
ne na półwpust, 25×4 cm, a od stro ny

po miesz czeń pły ty gip so wo- kar to no we

W czę ści szczy to wej – de ski pio no we

15×2,5 cm na nich li stwy de ko ra cyj ne

4×2,5 cm)

�Prze strzeń  mię dzy okła dzi na mi wy peł -
nio no ma te ria łem izo la cyj nym.

NOWY ZE STAREGO

Dom otyn ko wa no, de cy du jąc się na ko -

lo ry sty kę na wią zu ją cą do to na cji za sto -

so wa nej przy od no wie nie o dleg łych za -

byt ko wych bu dyn ków sta cji

ko le jo we go szla ku pa pie skie go.  

Wy mie nio no ok na w ca łym bu dyn ku,

przy oka zji ujed no li ca jąc ich kształt. 

Sta ry, ma ło atrak cyj ny ry za lit miesz -

czą cy sień wej ścio wą po kry to drew nia -

nym sza lo wa niem i wznosząc nad nim

szkieletową konstrukcję, pod wyż szo no

tak, by do dał dy na mi ki ca łej bry le bu dyn -

ku i sty li stycz nie ko res pon do wał ze sto -

ją cą w są siedz twie drew nia ną sto do łą.

Pod czas re mon tu wy mie niono też

wszyst kie in sta la cje, po ło żono no we

po sadz ki i tyn ki we wnętrz ne. 

Prze pro wa dze nie wszyst kich prac nie

by ło ła twe, ale dziś dom od wdzię cza się

swo im miesz kań com dobrze fun kcjo nu -

jąc i tworząc wygodne miejsce do życia.

Naj wię ksze mu prze kształ ce niu pod da -

ny zo stał strych bu dyn ku. 

Po prze pro wa dze niu re mon tu da chu,

je go po ła cie na po wrót wy koń czo no ory -

gi nal ny mi, sta ry mi da chów ka mi, zaś

bra ki uzu peł nio no po dob ny mi eg zem -

pla rza mi po zy ska ny mi od są sia dów, któ -

rzy z ul gą się ich po zby li, dzi wiąc się za -

pew ne nie zro zu mia łym fa na be riom

no wych wła ści cie li. 

Nie u żyt ko wa ne do tąd po miesz cze nie

pod dachem za mie nio no w miesz kal ne

pod da sze, do świet lo ne je de na sto ma

ok na mi po ła cio wy mi.

W uzy ska nej w ten sposób otwar tej

prze strze ni (100 m kw.) za pro jek to wa -

no sa lon z kuch nią i oraz sy pial nię i ła -

zien kę, two rząc tym sa mym nie mal nie -

za leż ne miesz ka nie. 

W wy ni ku re mon tu, do dat ko wa prze -

strzeń użyt ko wa po wsta ła też w miej scu

daw nej chlew ni, któ ra znaj do wa ła się

kie dyś na naj niż szej kon dy gna cji do mu.

Za pro jek to wa no tam let nią kuch nię peł -

nią cą fun kcje po ko ju ro dzin ne go, do któ -

rej pro wa dzi wej ście z  poziomu gruntu. 

ODZYSKANE
KONDYGNACJE

I RYZALIT NA DODATEK

W TRAKCIE REMONTU PO REMONCIE

przekrój przez
dolną część
elewacji.

deski  łączone
na połwpust

przekój przez
narożnik

2� ROZBUDOWA  RYZALITU
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Nie w każdej sytuacji warto  remontować stary dom.
Zwykle jest drożej, niż gdyby budować od nowa.
Jednak większość z tych, którzy zdecydowali się na
remont, mówi na koniec: było warto! 

�7 Pomieszczenia na najwyższej kondygnacji domu
powstały w wyniku adaptacji poddasza. 
W łazience na podłodze - posadzka  z żywic epoksydowych,
na ścianach  - płyty z polerowanego piaskowca

�8 Główna sypialnia na najwyższej kondygnacji. Wnętrze
poszerza  niewielki balkon wykończony drewnem  

�9 Salon na poddaszu. O uroku wnętrza w dużym stopniu decyduje odsłonięta drewniana
konstrukcja dachu
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RE WO LU CJA W CHLEW NI � No wa kuch -

nia, za pla no wa na na miej scu daw nej

chlew ni, po trze bo wa ła do bre go po łą -

cze nia z resz tą bu dyn ku. 

�Że by sko mu ni ko wać tę naj ni żej po ło -
żo ną kon dy gna cję z in ny mi po miesz cze -

nia mi do mu, trze ba by ło wy ko nać otwór

w stro pie na klat kę scho do wą. Nie by ło

to ła twe, bo stro py nad chlew nią zo sta -

ły wznie sio ne w sto so wa nej cza sem nad

piw ni ca mi w bu dyn kach gos po dar czych

tech no lo gii ce gla ne go stro pu od cin ko -

we go. Aby zro bić miej sce na scho dy,

trze ba więc by ło usu nąć osta t ni od ci nek

stro pu. W tym ce lu w przed o stat nim od -

cin ku wy ko na no sta lo we stę że nia z pła -

skow ni ków. Ten za bieg umoż li wił wy -

bu rze nie czę ści osta t nie go od cin ka

stro pu i umiesz cze nie w uzy ska nym

w ten spo sób otwo rze drew nia nych

scho dów pro wa dzą cych bez poś red nio

z kuch ni na po ziom pod da sza.

�Po wy ko na niu tych prac, ce gla ny
strop wykończono tyn kiem wa pien nym

w ko lo rze na tu ral nym, a sta lo we bel ki

wy szczot ko wa no i pomalowano bez -

bar wnym ma to wym la kie rem.

�Od gó ry, nad stro pem od cin ko wym,
po wstał strop drew nia ny wspar ty na

bel kach 25×12 cm za ko twio nych

w gnia zdach w ścia nach nośnych, prze -

kry ty pły tą OSB 2,5 cm; na niej uło żo no

pod ło gę z dy li dę bo wych 9×200 cm). 

NOWY ZE STAREGO 

NO WE OK NA � Wię kszość ist nie ją cych

w bu dyn ku otwo rów, trze ba by ło po -

sze rzyć, z jed nej stro ny po to, by le piej

do świet lić wnę trza, z dru giej – w ce lu

po pra wie nia wy glą du ele wa cji. Je dy -

nie otwo ry okien ne na daw nym po zio -

mie miesz kal nym po zo sta wio no nie -

zmie nio ne, wy mie nia jąc je dy nie ist nie -

ją ce ok na z trze ma skrzy dła mi, na pa -

su ją ce do resz ty ok na czte ro skrzy dło we

– tak, by wszyt kie otwo ry w ca łym bu -

dyn ku two rzy ły sty li stycz ną ca łość. 

�Dwa nie wiel kie okien ka daw nej

chlew ni, wy cho dzą ce na tył gos po dar -

stwa wy mie nio no na drzwi ta ra so we.

�Wszyst kie ok na, ze wzglę du na nie -

ty po we wy mia ry, wy ko na no na zamó -

wie nie. 

stężenie z płaskowników

podłoga z dyli dębowych

płyta OSB

belki stropowe

podsypka 

wypełnienie betonowe

cegły

belka dwuteowa

ściana
nośna

ściana
nośna

miejsce  na schody 

PRZED REMONTEM

W TRAKCIE REMONTU

PO REMONCIE

3� STROP ODCINKOWY NA BELKACH Z PODŁOGĄ DREWNIANĄ

a� PRZEKRÓJ – STAN PRZED REMONTEM

b� PRZEKRÓJ – STAN PO REMONCIE
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PLANY DOMU PO REMONCIE

Wśród za bu do wań gos po dar czych zwy -

cza jo wo naj waż niej szy był bu dy nek sto -

do ły. Zo stał on grun tow nie wy re mon to -

wa ny i przy sto so wa ny do peł nie nia

współ czes nych fun kcji. Zgod nie z za sa da -

mi, ja ki mi kie ro wa li się wła ści cie le, uni k -

nię to po kus "de si gner skich". Nie "upię -

kszo no go, ani nie prze ro bio no na coś

czym ni gdy nie był”. Wzmoc nio no tyl ko

drew nia ną kon struk cję da chu, prze ło żo no

da chów kę, do da no kil ka okien po ła cio -

wych i wy koń czo no wnę trze, a po za tym

w schow ku, jak daw niej prze cho wu je się

sia no dla ko ni, któ rym do bu do wa no dwa

bok sy przy szczy to wej ścia nie  bu dyn ku. 

Na co dzień centralna część stodoły peł ni

fun kcję ga ra żu na dwa sa mo cho dy, ale

cza sem przy da je się też na bie sia dy, a

nawet na tań ce. 

NA GOSPODARSTWIE

�10 Re no wa cja nie ogra ni cza ła się  do bu dyn ku
miesz kal ne go, ale objęła również stodołę

schody

rzut przyziemia

rzut parteru

rzut poddasza

zaplecze
gospodarcze 

korytarz

sypialnia

sypialnia

sypialnia

hol sień

wc

łazienka

łazienka

część dzienna

gabinet

WC

wejście

taras z altaną

taras dolny

grill

piwnica

kuchnia letnia , czyli pokój rodzinny
w miejscu dawnej chlewnni

przestawić rzuty
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ZMIA NY POD DA CHEM � Naj wię cej prac

trze ba by ło prze pro wa dzić na osta t niej

kon dy gna cji bu dyn ku – pod połaciami

dachu. Na miej scu daw ne go stry chu za -

pla no wa no bo wiem pię tro miesz kal ne

– z sa lo nem, kuch nią i sy pial nią. 

� Po badaniach, fa chow cy  orzekli, że

więź ba da cho wa jest w sta nie do brym,

a krok wie, choć ma ją nie wiel kie prze kro -

je, są wy star cza ją ce by utrzymać ciężar

no wej kon struk cji su fi tu z płyt gipsowo-

kartonowych. Wy star czy ło tylko wy mie -

nić kil ka słu pów i wy ciąć nie po trzeb ne

za strza ły mie czy. 

�Wy mie nio no też znisz czo ne krok wie,

a wszyst kie przed łu żo no o około 70 cm,

uzyskując w ten spo sób szerszy okap,

chro nią cy elewa cje bu dyn ku przed

wodą opadową. Ułożono no we ła ty,

a ca łą kon struk cję ocie plo no 20 cm weł -

ny mi ne ral nej, za bezpieczono fo lią pa ro -

i zo la cyj ną i wy koń czo no pły ta mi gip so -

wo-kar to no wy mi pod wie szo ny mi do

me ta lo we go rusz tu.

�Wy re mon to wa ny dach po kry to

oczysz czo ny mi da chów ka mi - tymi

samymi, które leżały na nim przed

remontem. Bra ki uzupełniono iden tycz -

nym  ma te ria łem,  od ku pio nym od są -

sia dów, któ rzy wo le li swój dom wy koń -

czyć bla chą i pro po zy cję od sprze da nia

sta rych da chó wek przy ję li z ul gą i nie -

do wie rza niem.

PRZED REMONTEM PO REMONCIE

PO REMONCIE



�11 Właścicielom zależało na tym, by dom otwierał się na otoczenie. Dlatego  projekt
przebudowy przewidywał urządzenie nie jednego ale  kilku miejsc do wypoczynku (u góry)

�12 Pamiątkowe zdjęcie  z lotu ptaka było wykonane zanim postawiono przed domem
drewnianą  altanę.  Po prawej stronie ,  wśród od drzew -  wyremontowana stodoła (na dole)
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