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APARTAMENT POD LASEM

Dla ukochanego księgozbioru powstały regały, które 
porządkują książki, dla antycznej witryny z rodową  
porcelaną zaciszna nisza. Kolekcja współczesnego malarstwa 
zyskała nowoczesną przestrzeń ekspozycyjną.  
A właścicielka? Widok na zieleń z każdego miejsca mieszkania. 

spełnionemarzenia

POZNAŃ

CENTRUM ZDARZEŃ
Część wypoczynkowa salonu, z kanapą marki SITS 
(Gusma Home) i białym stolikiem projektu  
PL.architekci, sąsiaduje z jadalnią i miejscem  
do pracy. Niska szafka (na zamówienie), na której stoi 
lampa „Double Round Light” marki Moooi (w głębi 
siostrzane „Double Shade”), skrywa sprzęt biurowy. 
Przy oknie stoi, widoczny na sąsiednim zdjęciu, 
zabytkowy sekretarzyk, przy nim krzesło „Louis 
Ghost” Starcka. Na pierwszym planie króluje słynna 
lampa „Arco” marki Flos (proj. Achille Castiglioni)
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Regały o zdyscyplinowanej formie porządkują książki, które  
na nich stoją. – Szukaliśmy sposobu na to, by księgozbiór nie zdominował wnętrza  
– wspomina architekt Bartłomiej Bajon. – Regały ograniczyły ich „ekspansję”. Meble  
są dwustronne. Mają też drugą, dodatkową funkcję – wydzielają ciąg komunikacyjny 

WIELOZADANIOWO
Nad biokominkiem jest miejsce na TV (schowane wewnątrz). W regałach z otwartymi 
półkami pełne boksy to szuflady i szafki dostępne z dwóch stron. Bryły są tak 
ustawione w stosunku do okien, by w pomieszczeniu z każdego miejsca był widok  
na zieleń. Białe drzwi w głębi, zlicowane ze ścianą, maskują wejście do apartamentu.  
W lustrze opartym o ścianę siedzący na kanapie widzą odbicie pejzażu za oknem 

OKNO PALENISKA
Przez biokominek, wkomponowany w bryłę zabudowy 
i dopasowany do jej podziałów (wykonano go według 
proj. PL.architekci), jest widok na przestrzał. Osoba 
leżąca na łóżku w pokoju gościnnym, gdy nie  
są zasunięte drzwi, widzi salon i dalej drzewa za oknami

KOLACJA ZE SZTUKĄ
– Małgorzata lubi organizować spotkania towarzyskie. Potrzebowała  

dużego rozkładanego stołu – opowiada Bartłomiej Bajon. – Na targach  
w Mediolanie znaleźliśmy włoską firmę Bauline, która specjalizuje się  

w tego typu stołach. Model przez nią produkowany jedną ręką można rozłożyć  
na długość 3,5 metra (bez podpórek). Wykonany jest z dębiny barwionej na 
czarno, ale z widocznym rysunkiem słojów, dzięki temu ma wyrazisty detal,  

nie jest tylko czarną plamą. Krzesła – „About a Chair” marki HAY (Galeria Noti). 
Za ścianą z obrazami jest kuchnia. Pozostawiona po jej prawej stronie około 

30-centymetrowa szczelina potęguje wrażenie głębi
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okna zagląda zieleń, w oddali cieszy oko 
lustro wody. Duże przeszklenia po obu 
stronach mieszkania otwierają je na pejzaż 
dookoła i zapraszają do wnętrza słońce,  
by rozświetlało apartament od wschodu  
do zachodu. Sto dwadzieścia metrów 
kwadratowych służy jednej osobie. 

Właścicielka na co dzień prowadzi firmę. Do współpracy  
z pracownią PL.architekci, której powierzyła 
zaprojektowanie wnętrza, podeszła z profesjonalizmem,  
z jakim zarządza swoim przedsiębiorstwem. Precyzyjnie 
określiła budżet i oczekiwania, szybko podejmowała 
kluczowe dla projektu decyzje. Architekci otrzymali od niej 
bardzo szczegółowe wytyczne. Małgorzata ma duży 
księgozbiór, który chciała w całości przenieść do nowego 
mieszkania, podobnie bogatą kolekcję malarstwa i kilka 
ulubionych antyków. – Na spotkania z inwestorami zawsze 
przynosimy książki i albumy poświęcone architekturze,  
by pokazali nam, co im się podoba, w jakim kierunku 
powinniśmy zmierzać – opowiada Bartłomiej Bajon  
z PL.architekci. – Małgorzata nie tylko wskazała nam 
wybrane fotografie, zaznaczyła nawet wewnętrzną stronę 
okładki, bo zainteresował ją kolor papieru. Taką właśnie 
barwę ma kanapa w jej salonie.

Przestrzeń szeroko otwarta
Zanim pracownia Bartłomieja Bajona przystąpiła do pracy, 
wnętrza były realizowane z zachowaniem układu 
zaproponowanego przez dewelopera i według jego 
koncepcji. Wystarczyło, że projektanci z PL.architekci 
zobaczyli mieszkanie, od początku wiedzieli, że trzeba 
maksymalnie otworzyć przestrzeń. Powitała ich ściana  
na wprost drzwi, którą od razu zakwalifikowali do zburzenia. 
Wszystkie zmiany podporządkowali głównemu założeniu, 
by z każdego miejsca, w którym się siedzi lub leży, był 
widok na las za oknem. Wizyta w poprzednim mieszkaniu 
Małgorzaty, gdzie architekci zobaczyli, jak bogaty 
księgozbiór ma właścicielka, wzbudziła w nich obawy, czy 
„wprowadzenie” tak dużej liczby książek nie zdominuje 
wnętrza, nie przytłoczy go i nie wpłynie niekorzystnie  
na wrażenie przestronności, jakie chcieli uzyskać. 
Potraktowali to jak wyzwanie. Efekt w postaci autorskich 
regałów potwierdza, że doskonale mu sprostali.

Pod osłoną drewna
W mieszkaniu wysokim na ponad trzy metry (stricte 310 cm) 
okna są stosunkowo niskie, bo mają zaledwie 220 cm.  
Od nich do sufitu jest blisko metr. – Salon przed naszą 
interwencją wyglądał jak studnia – twierdzi Bartłomiej Bajon. 

W

SAMOTNA WYSPA
Bryła wyspy z corianowym blatem jest odsunięta od ściany o ok. 30 cm, dzięki czemu wydaje się lżejsza i „zabiera“ mniej 
przestrzeni. Ma to też walor praktyczny, bo woda nie chlapie na ścianę. W sąsiedztwie wyspy są tylko wysokie zabudowy  
i witryna z porcelaną. Architekci uznali, że przydałby się jeszcze dodatkowy blat i zaplanowali dwa pod oknem. Jest na nich 
miejsce na często używane AGD i naczynia. Pod nimi znajdują się wąskie szuflady. Odstęp między blatami i dystans dzielący 
je od szyby potęgują wrażenie przestronności, w czym „sekunduje” im ażurowy sufit (Hunter Douglas). Zamontowane  
w nim lampy marki Chors zostały przez producenta specjalnie zmodyfikowane na potrzeby tego projektu

PEJZAŻ SENTYMENTALNY
Małgorzata, prócz witryny na pamiątkową porcelanę z końca  
XIX wieku, dla której architekci zaplanowali w kuchni specjalną 
wnękę, szczególnym sentymentem darzy sekretarzyk stojący  
w salonie oraz kilka płócien, wśród nich obraz należący kiedyś  
do jej babci. Mleczna wyspa wyposażona w białe sprzęty (okap 
Falmec, płyta grzewcza Gorenje, bateria Bianco) i płytka zabudowa 
tuż przy gablocie (właścicielka przechowuje w niej wino) stanowią 
idealne sąsiedztwo dla witryny, bo nie odwracają od niej uwagi. 
Białe ściany są doskonałym tłem dla obrazów w złoconych ramach
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DRZWI SZEROKO OTWARTE
W całym apartamencie są wyłącznie przesuwne, przez 

większość czasu otwarte, dzięki czemu wrażenie 
przestronności jest jeszcze zwielokrotnione. Skrzydła 

chowają się w ścianach, więc przejścia są szerokie. Lustro  
w głębi optycznie powiększa sypialnię. Lampy wiszące  

nad łóżkiem – „Spinning” marki &tradition

NOWOCZESNE ZEN 
Zabudowy z frontami  

bez uchwytów, sufit 
podwieszany, który skrywa 

wszystko, co burzyłoby 
harmonię, tworzą dobrą 

aurę do relaksu. Do łóżka 
(Noti) architekci 

zaprojektowali nowy 
zagłówek, wykonany  

na zamówienie. Zależało  
im na tym, by sięgał  
od ściany do ściany.  

Ich projektu są też szafki 
nocne. Minimalistyczna 

lampa przy łóżku – Chors, 
fotel „Mishell” – Noti

Linie podziałów 
są idealnie 
wytyczone. 
Architektoniczny  
ład i harmonia sprzyjają 
wyciszeniu. Podobnie 
oszczędna paleta barw i mała 
liczba materiałów. W sypialni, 
urządzonej z umiarem,  
panuje spokój, sprzymierzeniec 
wypoczynku
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Łazienka idealnie harmonizuje 
z innymi pomieszczeniami. 

Powtarza zastosowany w nich 
zestaw barw i materiałów, 
które nadają jej charakter 
pokoju kąpielowego. Ażurowy 
sufit, zasłony z identycznej 
tkaniny jak te w salonie, mebel 
wykończony dębowym fornirem 
sprawiają, że wnętrza prowadzą 
ze sobą udany dialog  

– Aby poprawić proporcje wnętrza i optycznie poszerzyć 
mieszkanie, zaprojektowaliśmy ażurowy sufit. Ponieważ 
konstrukcja jest ażurowa, nie zakłóciło to wrażenia 
przestronności. Sufit wykonano z afrykańskiego drewna 
ayous, kolorem przypominającego dębinę, ale znacznie 
lżejszego, przez co wręcz wymarzonego do tego typu 
zastosowań i idealnie współgrającego z meblami 
wykonanymi z drewna dębowego. Sufity, jak ten, stosowane  
są zazwyczaj w obiektach użyteczności publicznej. Pomysł 
ażuru nieco zaskoczył właścicielkę, która drewno chciała 
mieć nie na suficie, tylko na podłodze. Architekci przekonali  
ją jednak do tego, by podłogę zrobić z innego materiału. 
Chcieli uniknąć zbyt dużej ilości drewna, która mogłaby 
wywoływać wrażenie przesytu. Wybrali żywicę 
poliuretanową w wykończeniu „satyna”, jedynie  
z lekkim połyskiem. 

Architektura górą
Ciekawym „scenograficznym” zabiegiem, który służy 
zamaskowaniu ścianki między oknami, jest specjalne 
ułożenie zasłon. Dzięki temu wydaje się jakby cała ściana 
była przeszklona. W projekcie dewelopera na tle okien 
znajdowały się grzejniki. Zmieniono je na ogrzewanie 
kanałowe i podłogowe. Autorzy z PL.architekci koncentrują 
się w swojej pracy na architekturze wnętrz, a nie  
na dekorowaniu pomieszczeń. – Ważne jest dla nas tworzenie 
przestrzeni, a nie jedynie wkładanie do wnętrza ciekawych 
mebli i przedmiotów – mówi Bartłomiej Bajon. PL.architekci 
mają szczęście do takich inwestorów, jak Małgorzata, którzy 
rozumieją istotę ich pracy.    6

WIĘCEJ NIŻ ŁAZIENKA 
Ażurowy sufit „wchodzi” do prysznica, by podkreślić jedność przestrzeni. 

Dłuższą ścianę kabiny pokrywają czarne płytki łupkowe 30 x 60 cm. Krótszą  
i posadzkę wielkoformatowy spiek kwarcowy 100 x 300 cm. Półka na akcesoria 

i wolno stojący wieszak (proj. PL.architekci) zostały zrobione na zamówienie. 
Krzesło „Ami Ami” (Kartell) nawiązuje do kryształów z kolekcji właścicielki. 

Lustrzana szafka nad umywalką, z podziałem frontów współgrającym z liniami 
na suficie, jest podświetlana od dołu. Umywalkę zintegrowaną z blatem 

wykonała firma Luxum. Grzejnik – Vasco, baterie „Axor Starck”
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BARTŁOMIEJ BAJON, 
KATARZYNA CYNKA  

[PL.architekci]

KTO ZA TYM STOI
 Projektując wnętrza, zawsze zaczynamy od układu funkcjonalnego. To on jest dla nas 

podstawą dobrego projektu. Wyburzamy, przesuwamy, równamy, chowamy – tworzymy 
przestrzeń, w której nie ma miejsca na przypadek. Wszystkie ściany, zabudowy meblowe, 
nacięcia w meblach czy płytkach z konsekwencją „przenikają się” i wynikają jedne  
z drugich. Wymaga to szczegółowych projektów, ale też precyzji wykonawców (najlepiej 
sprawdzonych) i nadzorów w czasie realizacji. Naszym zdaniem to właśnie takie elementy 
budują jakość wnętrza i przestrzeni. Szukamy wyposażenia tak, by zmieścić się  
w przyjętym budżecie. Nigdy nie stosujemy mebli „inspirowanych”. Uważamy, że nawet 
przy ograniczonych środkach można znaleźć oryginalne przedmioty.  
 INFO O ARCHITEKTACH na str. 150 

W ZIELENI I BŁĘKICIE
Taras w letnie dni staje się drugim salonem. Do podłogi w ciepłym kolorze (kompozytowe drewno  
tarasowe) dobrano białe fotele z IKEA i podświetlany stolik „T Ball” marki Plust. Drewno i biel to zestaw  
dobrze znany ze środka apartamentu. Wnętrze i przestrzeń relaksu pod chmurką współgrają ze sobą

W POKOJU 
JAK W GALERII 
Goście korzystający 
z dodatkowej 
sypialni mogą 
podziwiać obrazy  
z kolekcji 
właścicielki, dla 
których duża 
płaszczyzna  
na wprost kanapy 
jest wymarzonym 
miejscem ekspozycji.  
Gdy wypoczywający 
leżą na kanapie 
(rozkładana, Noti), 
widzą przez „okno” 
biokominka zieleń  
za przeszkleniami  
po drugiej stronie 
mieszkania.  
W tym wnętrzu, 
podobnie jak  
w pozostałych, 
zastosowano 
ażurowy sufit. 
Zasłony  
są identyczne  
jak w pokoju 
dziennym  
i łazience, a lampa 
stojąca to wersja 
czarna modelu 
„Double Shade” 
marki Moooi, 
zastosowanego  
w salonie. 
Wszystkie te zabiegi 
potwierdzają 
spójność koncepcji 
architektonicznej 
apartamentu.  
Stolik przy kanapie  
– Kristalia 


