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lokalizacja: ul. Królewska 79a, Kościelisko; inwestor: prywatny;  
autorzy: Jan Karpiel „Bułecka” junior, Marcin Steindel; konstrukcja: Galistra Sp. z o.o..;  
powierzchnia użytkowa:  298 m2; kubatura: 966 m 3; realizacja: 2013–2015, Karpiel i Steindel

Dom w Tatrach
Karpiel i Steindel

W pędzącym do przodu z zawrotną prędkością świecie często zapominamy 

o źródłach, na których wyrosła współczesność. Tradycja zdaje się z roku na 

rok schodzić na coraz dalszy plan, ustępując uniwersalnej współczesności. 

Projektanci z pracowni Karpiel i Steindel walczą o zachowanie lokalnej tożsamości 

i podkreślają jej niezastąpioną rolę w życiu i architekturze. Charakterystyczny 

Dom w Tatrach czerpie z tradycji i jest namacalnym świadectwem tego, że taka 

droga wciąż ma szansę na przetrwanie w nowej rzeczywistości.Maciej Kapołkatatrzańskie pejzaże
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Maciej Kapołka: Niewątpliwą zaletą 
lokalizacji Domu w Tatrach są widoki 
roztaczające się na góry. Jak duży wpływ 
te wyjątkowe pejzaże miały na proces 
projektowy?
Jan Karpiel „Bułecka” junior: Unikalny walor 
przestrzenny, jakim jest malowniczy widok na 
sylwetę Tatr miał decydujący wpływ na sposób, 
w jaki kształtowaliśmy bryłę obiektu. Panorama 
roztaczająca się od Tatr Bielskich aż po Tatry 
Zachodnie właściwie przesądziła sprawę związa-
ną z zastosowaniem jak największych przeszkleń 
w elewacji. Naszym głównym celem było szerokie 
otwarcie domu na otaczającą go przestrzeń, wywo-
łanie w użytkownikach wrażenia zatarcia podzia-
łów na wnętrza i zewnętrza oraz niczym niezakłó-
cony na zmieniający się wraz z pogodą i porami 
roku widok.

MK: Projekt łączy różne style i materiały. 
Od tradycyjnych wpływów stylu 
zakopiańskiego po bardzo nowoczesną 
przeszkloną elewację. Skąd wziął się pomysł 
na splecenie takich skrajności?
JKB: Przede wszystkim musieliśmy spełnić wy-
magania Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, które bardzo precyzyjnie opisu-
ją parametry obiektu — szerokość traktu, formę 
i rodzaj przekrycia czy kąty spadku połaci. Całość 
jest natomiast naszym autorskim przetworzeniem 
tradycyjnego, dawnego budownictwa wsi podha-
lańskiej na język współczesny. Półszczytowy dach 
z charakterystycznymi okapami jest właśnie pokło-
siem takiego sposobu myślenia. Oczywiście, formę 
uprościliśmy, detal ograniczyliśmy do minimum, ale 
dom, który powstał, wciąż ma proporcję pierwot-
nej chaty, jaką można spotkać w Chochołowie czy 
innych wsiach na Podhalu. Resztę stanowią najno-
wocześniejsze technologie materiałowe i konstruk-
cyjne. Wprowadzenie interesującej, żelbetowej kon-
strukcji pozwoliło nam na wyeliminowanie słupów 
i podciągów, a przez to udało się nam rozwiązać 
duże przeszklenie bez konieczności wprowadzania 

Rozmowa z architektem Janem Karpielem „Bułecką” juniorem na temat 
Domu w Tatrach, laureata ósmej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego 
im. Stanisława Witkiewicza 

elementów obcych, zakłócających widok na Tatry. 
Przy tym obiekt mógł zachować swoją funkcjonal-
ność i charakterystyczną geometrię.

MK: Czy wymagania inwestorskie w trakcie 
realizowania projektu stanowiły duży 
problem? Czy w jakimś stopniu przeszkadzały 
w realizacji pomysłu otwarcia obiektu na 
Tatry? Na ile mieli Państwo wolną rękę?
JKB: W trakcie projektowania mieliśmy pełną 
swobodę, inwestor obdarzył nas dużym zaufa-
niem. Przedstawiliśmy koncepcję, która od razu 
spodobała się właścicielowi. Ostatecznie efekt 
okazał się w stu procentach zgodny z tym, co za-
łożyliśmy w projekcie. Kluczowe znaczenie miała 
tu formuła „projektuj–buduj”, w której powstawał 
budynek. Dzięki temu mieliśmy pełną kontrolę 
nad procesem inwestycyjnym na wszystkich jego 
etapach. 

MK: Jakie wyzwania pojawiły się w trakcie 
prac nad projektem, poza wspomnianym 
przez Pana interesującym układem 
konstrukcyjnym?
JKB: Wystąpiły pewne komplikacje związane z za-
stosowaniem tak dużych przeszkleń w budynku 
stojącym w wyeksponowanym miejscu, stanowią-
cym fizyczną barierę dla wiejących w górach, bar-
dzo silnych wiatrów (chociażby halnego). Zatem 
już w trakcie projektowania musieliśmy wziąć 
pod uwagę wynikające z tego obciążenia. Ponadto 
założyliśmy, że stolarka ma chować się w suficie 
i podłodze, przez co musiała ona być bezprogowa. 
Okazało się, że niewiele firm jest w stanie spełnić 
te wyśrubowane wymagania. Na szczęście udało 
się znaleźć wykonawcę, który gwarantował pożą-
dany przez nas efekt. Ostatecznie szprosy w za-
stosowanej stolarce mają zaledwie 2 cm szerokości 
i nie zakłócają wizerunku przeszkleń w elewacji. 
Ponieważ tafle szkła mają powierzchnię 12 me-
trów kwadratowych, a w Polsce nie ma walcowni, 
która podjęła by się produkcji elementów o takich 
wymiarach, te zastosowane w Domu w Tatrach 

sprowadzaliśmy aż z Portugalii, zaś ramy wypro-
dukowano w Szwajcarii. To pokazuje, jak wiele 
nowoczesnych technologii wykorzystuje ten dość 
niepozornie wyglądający dom.

MK: Czy projektowanie w tak eksponowanej 
lokalizacji wiąże się z dużą presją 
środowiskową lub lokalną?
JKB: Tak, już świadomość tego, że projektuje się 
w środowisku, z którego samemu się wywodzi, 
wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Na 
to nakłada się wyjątkowa ranga miejsca. W okolicy 
znajdują się głównie budynki drewniane, i w trak-
cie realizacji naszego projektu kontrowersje wśród 
okolicznych mieszkańców wzbudzała jego żelbeto-
wa konstrukcja (wisząca płyta, tarcze etc.). Taka 
technologia mogła szokować, bowiem nikt z są-
siadów nie zdawał sobie sprawy, jaki ma być efekt. 
Ostatecznie dom broni się, a większość głosów 

sprzeciwu ucichła. Liczę na to, że Kościelisko bę-
dzie kiedyś dumne z tego, że zlokalizowany właś-
nie w ich gminie dom stał się laureatem Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. Stanisława 
Witkiewicza.

MK: Chciałbym poruszyć także kwestię 
wnętrz obiektu.
JKB: Podstawowe elementy wykończenia, takie 
jak podwieszany sufit drewniany pojawiły się 
już na początku procesu projektowego i z myślą 
o nich wykonywany był projekt konstrukcyjny. 
Wiązało się to chociażby z takimi zagadnienia-
mi jak układ stolarki czy konieczność schowania 
jej ram nad sufitem i w podłodze. Była to dość 
precyzyjna praca. Także schody półkowe, widocz-
ne obecnie we wnętrzu, pojawiły się w zamyśle 
wcześniej i kiedy zaszła taka potrzeba, można 
je było po prostu dospawać do przygotowanego 

wcześniej stalowego elementu. Reszta wystro-
ju to w większości inwencja właściciela, jestem 
jednak zdania, że obiekt prezentuje się najlepiej 
w najczystszej formie, bez dodatkowych elemen-
tów — „pusty”.

MK: Państwa pracownia otrzymała za obiekt 
Nagrodę Województwa Małopolskiego im. 
Stanisława Witkiewicza. Co powiedziałby Pan 
o takim uhonorowaniu projektu?
JKB: Oczywiście, ucieszyliśmy się z tej nagrody. 
Nie spodziewaliśmy się jej, chociażby ze wzglę-
du na fakt, iż po raz pierwszy budynki jednoro-
dzinne rywalizowały z dużymi, prestiżowymi 
realizacjami wielorodzinnymi. Wszystkie zali-
czono do jednej kategorii mieszkaniowej. Obiekt 
uważano w jakimś stopniu za kontrowersyjny, 
nagradzając go, doceniono jednak zamysł, któ-
ry przyświecał nam w trakcie pracy projektowej. 
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powyżej: 
mnogość zróżnicowanych materiałów 

zastosowanych w budynku podkreśla charakter 
obiektu i sposób, w jaki projektanci połączyli 

pierwiastek tradycji z niemniej dostrzegalnym 
współczesnym sznytem

sytuacja
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Nikt wcześniej nie przetworzył w takim zakresie 
tego, co jest naszą lokalną spuścizną. Okazuje 
się, że można zaprojektować interesującą górską 
architekturę, inspirowaną tradycją, na poziomie, 
któr y nazwałbym światow ym. Wyróżnienie 
traktujemy jako nagrodę za lata konsekwencji 
i trudnej często drogi zawodowej i projektowej, 
którą obraliśmy. 

MK: Czy efekt końcowy jest dla Panów, jako 
autorów, satysfakcjonujący?
JKB: Tak, powiedziałbym, że w  99 procent 
jest satysfakcjonujący. Częściowo jest to zasłu-
gą systemu „projektuj-buduj”, w jakim powsta-
wał obiekt. Jako pracownia opracowaliśmy pro-
jekt budynku, a potem stawialiśmy go i czu-
waliśmy nad całością procesu inwestycyjnego. 
Wyeliminowany został czynnik błędu ludzkiego 
w zakresie nieporozumień z podwykonawcami. 
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Od A do Z mieliśmy kontrolę nad tym, co dzieje 
się na budowie. Efekt końcowy jest więc spójny 
z tym, co zostało zaprojektowane.

MK: Jak opisałby Pan projekt w krótkich 
podsumowujących słowach? 
JKB: Dom w Tatrach jest przykładem na to, że 
powinniśmy kontynuować lokalne style i chwalić 
się nimi na świecie. Regiony górskie mają wspa-
niałą tradycję budownictwa, którym warto się in-
spirować i rozwijać. Takie myślenie ma ogromny 
potencjał. Szczególnie w Polsce.

MK: Czy chciałby Pan powiedzieć coś jeszcze 
na temat obiektu?
JKB: Czujemy się wyróżnieni, gdyż obiekt jako 
jeden z czterech realizacji w Polsce dostał się na 
wystawę V4. Będzie prezentowany w krajach na-
leżących do Grupy Wyszehradzkiej. Cieszę się, 

fot.: Tomasz Gilarski, Daniel Rumiancew, 

© Karpiel i Steindel

powyżej i na stronie obok:
choć jedną z gigantycznych zalet obiektu jest 

roztaczająca się z tarasu panorama, nie należy 
zapominać, iż sam dom stanowi nowy, lecz istotny 

element krajobrazu Kościeliska

że możemy go pokazać szerszej publiczności i że 
mamy czym się pochwalić. Co ciekawe, dwa z pre-
zentowanych domów z Polski pochodzą z regio-
nów górskich. Satysfakcjonujące jest to, że ktoś 
z Podhala jedzie pokazać się na świecie szerszej 
publiczności. Uczono nas, by szanować nasze 
dziedzictwo regionalne i kontekst.

MK: Dziękuję za rozmowę!

rozmawiał: Maciej KAPOŁKA
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rzut piwnicy:
1. pomieszczenie gospodarcze, 2. SPA, 3. komunikacja, 4. garaż

rzut parteru:
1. przedsionek, 2. toaleta, 3. łazienka, 4. sypialnia, 5. salon, 6. kuchnia

rzut piętra:
1. przedpokój, 2. sypialnia, 3. łazienka, 4. sypialnia

przekrój

1
1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4
5
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