
Architekci Katarzyna Cynka-Bajon i Bartłomiej Bajon 
z pracowni PL.architekci opowiadają 
o swoich projektach oraz o tym, co jest zmienne, 
a co niezmienne w architekturze.

Dom nie może być 
pomnikiem 

Pytają ANNA OKOŁOWSKA I MATEUSZ OKOŁOWSKI 

ROZ M OW Y O PROJ E K TAC H

To cykl, w którym pokazujemy interesujące projekty polskich pracowni, pytamy architektów o ważne 
rozwiązania projektowe, inspiracje, trendy i prognozy na przyszłość.
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◗◗ Dom zadziwiający swoją zmiennością (projekt LUS_4) – inny z każdej strony, został 
uhonorowany w 2020 roku główną Nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 
(w kategorii „Dom jednorodzinny” 2019), w 2021 roku zdobył Nagrodę jury TOP BUILDER 2021. 
Znalazł się też na liście najciekawszych realizacji projektów TOP 10 Muratora 2019

w których przychodzi do nas 
około 20 zapytań ofertowych. 
To jest blisko 20 procent więcej 
niż przed pandemią. Obecnie 
pracujemy nad 40 projektami. 
Oczywiście są one na różnych 
etapach. Czas na zrobienie pro-
jektu z pełną dokumentacją to 
w tej chwili w naszej pracowni 
8 miesięcy. To właśnie powoduje, 
że ciężko nam uzupełnić naszą 
stronę internetową. 

Łatwiej jest wrzucać aktualno-
ści na profile społecznościowe. 
Cieszy nas to, że mimo wszystko 
klienci do nas trafiają. Dzieje się 
tak pewnie za sprawą publikacji 
i dzięki opiniom tych, którzy już 
mieszkają w zaprojektowanych 
przez nas domach.
◗◗◗ Czym różnią się projekty 
z ostatniego – pandemicznego 
– okresu od poprzednich?

B.B.: Ludzie poczuli, że po-
trzebują więcej przestrzeni do-
mowej. Chcą mieć dodatkowe 
pomieszczenia. Ostatnio za-
mawiane projekty mają rozbu-
dowany program funkcjonalny 
– dwa gabinety, siłownię, kino 
domowe, strefę saunowo-ba-
senową. W tej chwili jest więk-
szy popyt na duże domy o po-
wierzchni 400 m2 i większej niż 
na te, które mają 200 m2.
◗◗◗ Najczęściej nagradzane i wy-
różniane były trzy projekty 
pracowni: POZ_1, LUS_4, 
POZ_7 . Są tak odmienne, 
że można odnieść wrażenie, 
że wyszły spod ręki różnych  
architektów…

Katarzyna Cynka-Bajon: 
To wynika przede wszystkim 
z tego, że różni są nasi inwesto-
rzy i różne lokalizacje. Wiąże 
się to także z naszym procesem 
projektowym. Najpierw klienci 
muszą nas wysłuchać i lepiej 
poznać. Opowiadamy, jak two-
rzymy, pokazujemy inne pro-
jekty. Mówimy o tym, w jaki 
sposób powstawały, jak różne 
potrzeby mieli inwestorzy. 
Przez miesiąc muszą to sobie 
poukładać w głowach i potem 
spotykamy się jeszcze raz. Wtedy 
oni nam opowiadają o sobie 
– swoim stylu życia, potrzebach. 
Projekt to jest konfrontacja archi-
tekta z inwestorem, przy czym ten 
pierwszy musi wejść w życie dru-
giego – poznać nawet jego drobne 
szczegóły. O komforcie w zapro-
jektowanym domu decydują de-
tale, na przykład teraz powstaje 
projekt dla inwestorów, którzy 
mają psy i wychodzą z nimi klika 
razy dziennie. Nie chcą, by bru-
dziły podłogi w domu, więc przy 
wejściu musi być pomieszczenie  

Architekci o sobie: „W swoich pra-
cach stawiamy przede wszystkim na 
prostotę, funkcjonalność oraz dba-
łość o detale. Głównie pracujemy 
z klientami indywidualnymi, lubimy 
ich poznawać, wchodzić w ich życie. 
Każdy projekt jest inny – bo różni są 
ludzie, lokalizacja, warunki. Ale kolej-
ność pracy zawsze jest taka sama.  
Jesteśmy trochę psychologami – słu-
chamy, analizujemy, musimy połą-
czyć często odmienne temperamen-
ty klientów. Jesteśmy sprzedawcami 
– przekonujemy, że warto wydać pie-
niądze na zaproponowane rozwią-
zania. Musimy być też twardymi bu-
dowlańcami – wartością dla nas jest 
piękna realizacja, a nie wizualizacja.
Najważniejszy w architekturze jest 
pomysł i czytelność jego przedsta-
wienia. Jesteśmy zwolennikami pro-
stych kształtów i brył; raczej ograni-
czamy i usuwamy zbędne elementy 
niż «kolorujemy» i ozdabiamy. Projek-
tujemy nowocześnie – choć nie lubi-
my tego określenia – bardziej na mia-
rę i potrzeby naszych czasów i spo-
sobu życia. Jako architekci czujemy 
się odpowiedzialni za przestrzeń wo-
kół nas, jaką tworzymy. Nie stawiamy 
pomnika – dzieła, tylko lubimy archi-
tekturę, która cieszy i wtapia się lub 
współgra z otoczeniem”.
W 15-letniej historii pracowni realiza-
cje projektów były wielokrotnie no- 
minowane do nagród i nagradzane. 
Znajdowały się też na listach najcie-
kawszych realizacji „Muratora” i archi-
tektonicznych portali. Były publiko-
wane ponad 60 razy w magazynach 
i książkach na całym świecie.

Nasza rozmowa zbiegła 
się w czasie z aktualiza-
cją strony internetowej 

pracowni. Podobno ostatnio 
trudno było Państwu znaleźć 
czas na zamieszczanie nowych 
projektów i realizacji. Jest ich 
aż tak dużo?
Bartłomiej Bajon: Tak, bardzo 
dużo. Pandemia sprawiła, że 
wzrosło zapotrzebowanie na pro-
jekty indywidualne. Są tygodnie, 
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Katarzyna Cynka-Bajon,  
Bartłomiej Bajon/
PL.architekci
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◗◗ Dom POZ _7  
w typie nowo-
czesnej stodoły, 
zaprojekto- 
wany tak, by  
był częścią  
wielkopolskiego 
krajobrazu i stał 
tu już dłuższy  
czas. To według 
„Muratora” 
 jeden z 10 naj-
ciekawszych 
zrealizowanych  
projektów  
domów  
2020 roku 

◗◗ Przez rozczłonkowanie brył 
dom nie ma przytłaczającej, 
dużej formy i doskonale wpisuje 
się w las. Skośne dachy zostały 
ścięte i zakończone świetlikami. 
Dzięki temu, mimo otaczających 
dom drzew, we wnętrzu będzie 
zapewnione naturalne światło 
przez cały dzień (projekt PUS_1)

RYS. PL.ARCHITEKCI
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◗◗ Usytuowanie działki na skraju obszaru z dość chaotyczną zabudową, a z drugiej strony ze ścianą lasu i obszarem chronionego 
krajobrazu narzuciły formę domu i ukierunkowanie poszczególnych jego stref. Dom otwiera się na atrakcyjny krajobraz, a odcina przez 
niemal pełną ścianę ogrodzeniową od pobliskiej zabudowy (projekt POZ_1)
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w drugą. Choć niekiedy podo-
bają się nam budynki znanych 
architektów, w których wiele się 
dzieje, jednak wybieramy pro-
stotę. Oczywiście, żeby ją uzyskać, 
trzeba się bardzo napracować.
◗◗◗ Czy przedstawiane przez pra-
cownię koncepcje projektów 
są zawsze akceptowane przez 
inwestorów?

K.C.-B.: Nasz pierwszy pomysł 
na dom jest akceptowany przez 
97 procent inwestorów. Potem 
oczywiście jest rozwijany, zmie-
niany, ale to wciąż ten sam dom.
◗◗◗ A co z tymi trzema procen-
tami klientów?

B.B.: Nie jest tak, że nasza pro-
pozycja projektowa się im nie 

podoba. Przykładowo mieli-
śmy takiego klienta, który nie 
akceptując pierwszej koncepcji, 
powiedział wprost, że nie chce 
mieć wycieczek studentów ar-
chitektury, którzy będą oglądać 
jego dom. Mimo że stać go było 
na realizację takiego projektu, 
wolał skromniejszy. Uspokoili-
śmy tamten projekt z zewnątrz. 
Cały sekret kryje wnętrze. Dach 
jest świetlikiem, który wpuszcza 
światło przez trzy kondygnacje, 
dając niesamowity efekt.
◗◗◗ Początkowo projekty pra-
cowni były utożsamiane z no-
woczesną architekturą nawią-
zującą do modernistycznej – 
z płaskimi dachami i białymi  

umożliwiające umycie im łap. To 
tylko drobny przykład, ale ważny, 
bo zawsze jakieś rozwiązanie po-
ciąga za sobą następne – wpro-
wadzając je do projektu, powstaje 
cały łańcuch konsekwencji, który 
potem przekłada się na indywi-
dualność architektury.
B.B.: Oczywiście domy są różne 
przez różny styl życia inwestorów 
i warunki narzucane przez miej-
sce, ale wszystkie łączy pomysł 
i prostota. Nie lubimy budynków 
przerysowanych, z niepotrzeb-
nymi detalami, ozdobnikami. 
Coraz bardziej upraszczamy ar-
chitekturę, maksymalnie ogra-
niczając detale. Nie ma w niej  
przypadku – jedna linia przechodzi 

wspólne podpisy
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◗◗ Projektując architekturę, od razu myślimy o wnętrzach, mimo że sam ich projekt powstaje dużo później. Stylistyka wnętrz jest zawsze 
ściśle połączona z architekturą budynku i całym jego otoczeniem – wówczas projekt jest kompletny (projekt POZ_9)

za dużych nakładów finanso-
wych, żeby za chwilę wprowa-
dzać zmiany. Poza tym byłoby 
to niezgodne z naszą filozofią, 
bo kłóciłoby się także z ekologią.
◗◗◗ Ostatnio projektują Państwo 
dachy hybrydowe – skośno-
-płaskie… („Dom Skośno-
płaski” i PUS_1) Czy to prze-
jaw kompromisu dyktowany 
przez miejscowe plany zago-
spodarowania?

B.B.: Bazę mamy zawsze stałą. 
Różnorodność wynika z cha-
rakteru okolicy i miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zdarzają się 
sytuacje, że przychodzi do nas 
klient, który chce mieć dom 

z płaskim dachem, ale my –  
będąc w okolicy – wiemy, że taki 
dom nie będzie tam pasował. 
Wtedy tworzymy dom jako hy-
brydę. Dla nas bardzo ważne jest 
nie tylko stworzenie samodziel-
nego budynku, ale aspekt urba-
nistyczny. Dom nie może sam 
sobie być pomnikiem, powinien 
być wpisany w zastany kontekst.

Przykładowo inwestorzy domu 
Skośnopłaskiego chcieli mieć 
stodołę, ale ich działka jest na 
granicy odmiennych architek-
tonicznie stref – osiedli moder-
nistycznych z płaskimi dachami 
i parceli z zabudową tradycyjną. 
Stąd pomysł na hybrydę, która 
połączy idee obu dachów.

elewacjami. Od pewnego  
czasu się to zmienia. Czy to 
jedynie efekt zapisów miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, 
czy też zmiany trendów  
w architekturze? 

B.B.: Jesteśmy dalecy od trendów 
i mody, które przemijają. Projek-
tujemy architekturę i wnętrza na 
miarę naszych czasów, ale jed-
nocześnie staramy się, by była 
ponadczasowa. Nie lubię gene-
ralizować i mówić, że nasza ar-
chitektura jest modernistyczna. 
Modernistyczne jest myślenie, że 
dom ma być funkcjonalny.
K.C.-B.: Budowa domu, wy-
kończenie wnętrz wymagają 
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◗◗ Dom z dachem hybrydowym. Połączenie dachu skośnego z płaskim to 
efekt lokalizacji na granicy odmiennych architektonicznie stref – nowoczes-
nej z dachami płaskimi i tradycyjnej – ze skośnymi („Dom Skośnopłaski”)
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◗◗ Świetliki 
w płaskiej  
części dachu 
skośno- 
-płaskiego 
to jeden z naj-
ważniejszych 
elementów 
projektu  
wnętrza

architektura i wnętrza
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◗◗ Od ulicy skryty i niedostępny, natomiast całkowicie otwarty w części parterowej (strona północno-wschodnia) na ogród. Strefa dzienna 
sprawia wrażenie wydzielonej części ogrodu (projekt PAL_1)
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◗◗ Usytuowanie przeszkleń i rozcięcie budynku podyktowane jest wpuszczeniem południowego światła do wnętrza domu, przy 
zachowaniu intymności mieszkańców od strony wejściowej (projekt PAL_1)

że sami inwestorzy zastanawiają 
się, jak uniknąć architektonicz-
nej chwilowości.
◗◗◗ Jaką przyszłość wróżą Pań-
stwo projektom, które będą 
powstawały przez najbliższe 
10-15 lat? Które rozwiązania 
obecnie modne mają „szanse” 
najszybciej się zestarzeć?

K.C.-B.: Najszybciej zestarzeje 
się potrzeba budowania domów 
o wielkich powierzchniach.  
Teraz, w trakcie pandemii, 
i może jeszcze jakiś czas po niej  

inwestorzy będą chcieli projek-
tować bardzo duże domy, bo lu-
dzie zauważyli, że chcą być sa-
mowystarczalni – mieć w domu 
siłownię, kilka gabinetów…
Uważam, że za 15 lat silna sta-
nie się odwrotna tendencja – bę-
dziemy starali się kumulować 
przestrzeń domu. Domy będą 
mniejsze i chyba szybciej bę-
dziemy je zmieniać, dostoso-
wując je do stylu i etapu życia.
B.B.: Patrząc bardziej drobiaz-
gowo – myślę, że przestanie być 

◗◗◗ A jak Państwo postrzegają 
i oceniają obecne architekto-
niczne trendy? 

B.B.: Najważniejszy jest trend 
świadomego podchodzenia do 
architektury przez inwestorów. 
Wiedzą, jak chcą żyć i że uzy-
skanie tego z projektu katalo-
gowego może być trudne. Mają 
coraz większe zaufanie do ar-
chitekta. Rozumieją, że pro-
jekt jest najważniejszy w całym 
procesie budowlanym i od niego 
wszystko zależy. Cenne jest to, 

RY
S.

  P
L.

AR
CH

IT
EK

CI

RY
S.

 P
L.

AR
CH

IT
EK

CI

◗◗ Bryła budynku z jednej strony odpowiada na zapisy planów odnośnie do szczytu od strony ulicy, a z drugiej – zapewnia intymność 
i poprawia akustykę od drogi. Użyte materiały nawiązują do wiejskiego charakteru ulicy (projekt KAR_1)
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◗◗ Tak wygląda 
„uspokojona” 
przez 
architektów 
bryła domu 
– zgodnie 
z prośbą 
inwestora, 
który nie 
chciał, by 
przed domem 
pojawiały się 
wycieczki 
studentów 
oglądających 
oryginalną, 
rzucającą 
się w oczy 
architekturę 
(projekt POZ_4)

◗◗◗ Jakie rozwiązania dotyczące 
bryły są w Państwa projektach 
najważniejsze?

K.C.-B.: Najważniejsza jest funk-
cja, która buduje nam wnętrze 
i architekturę, ale w sposób, który 
nie jest przypadkowy. To wszystko 
jest konsekwencją. Widać ją 
w rzutach – są czyste, nie ma tam 
nic przypadkowego. Studenci, 
którzy do nas aplikują, często 
nie są nauczeni, że wnętrze z ar-
chitekturą musi tworzyć całość. 
Kluczowa jest konsekwencja – je-
den ruch pociąga kolejny.
◗◗◗ Czy tego w ogóle można na-
uczyć?

B.B.: To prawda, że architektem 
człowiek się rodzi. Albo masz to 
coś, albo nie. I dotyczy to nie 
tylko powstawania samego pro-
jektu. Architektoniczna twór-
czość jest tylko niewielką częścią 
całego procesu. Najpierw mu-
sisz być psychologiem – wy-
czuć, czego inwestor oczekuje, 
potem jest rola architekta, na-
stępnie sprzedawcy, bo trzeba 
inwestora przekonać do tego, co 
zaprojektowałeś i na co ma wy-
dać pieniądze. Bywasz adwoka-
tem, bo sądzisz się z urzędem, 
gdy nie dostaniesz pozwolenia 
na budowę. Potem jesteś wojow-
nikiem, bo na budowie walczysz 
i z wykonawcami, i z inwesto-
rem, który coś chce nagle zmie-
nić, a ty wiesz, że to jest bardzo 
istotne. Dlatego tak długo go 

przekonujesz, że już nie może 
cię słuchać. I choć już masz dość 
tego wszystkiego, cały czas ci 
zależy. Ten proces to ciągłe bi-
twy, które wszystkie musisz wy-
grać, żeby efekt był dobry. Tego 
wszystkiego nie da się nauczyć.
◗◗◗ Które rozwiązania prze-
strzenne w domu uznają Pań-
stwo za kluczowe?

K.C.-B.: W naszej pracy nigdy nie 
dzielimy projektu na poszczególne 
przestrzenie. Dlatego, gdy przy-
chodzi do nas klient po projekt  

modne nagromadzenie dużej 
ilości LED-ów, linii świetlnych. 
Przykładowo, podświetlanie su-
fitów kaskadowych, cokołów. To 
jest teraz na czasie, powszechnie 
dostępne i niedrogie, ale taka 
aranżacja potrafi zrobić z domu 
lunapark. Myślę, że to chwilowe.
◗◗◗ Architekci, którzy inspirują…

B.B.: Nie tyle wprost się inspi-
rujemy, co doceniamy talent 
i warsztat niektórych architek-
tów, nawet tworzących projekty 
odległe od naszych. Sami byśmy 
takiej architektury, jak oni nie 
zaprojektowali, może nawet nie 
umielibyśmy, ale robi ona na nas 
duże wrażenie. Na naszym pol-
skim polu to projekty Roberta 
Koniecznego – ideowe i czyste, 
czy m.in. poznańskiej pracowni 
Insomia – z pięknym charak-
terystycznym dla niej detalem, 
bardzo doceniamy jego projek-
tową czystość.

Na zachodzie zawsze nas fa-
scynowała architektura Nor-
mana Fostera – architekta, który 
nie widzi rzeczy niemożliwych. 
Jego budynki są bardzo funkcjo-
nalne i jednocześnie techniczne 
i ponadczasowe. Na przeciwle-
głym biegunie jest chociażby 
Zacha Hadid, której projekty są 
organiczne – doceniamy ich nie-
samowite rzeźbiarstwo i kunszt.

Nie lubimy natomiast archi-
tektury pop, która jest zlepkiem 
wszystkiego, co niczym nie jest.
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◗◗ Projektując, architekci upraszczają formę, ograniczają detale – tak, by 
bryłę domu można było narysować jedną linią (projekt POZ_5)
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◗◗ Nowoczesna architektura w Kórniku respektuje 
tradycję i sielski charakter okolicy (projekt KÓR_1)

RY
S.

  P
L.

AR
CH

IT
EK

CI

◗◗ Architekci twierdzą, że im bardziej skomplikowana 
działka, z ograniczeniami, tym szybciej przychodzi 
dobry pomysł na projekt. Dowodem jest „Dom ukryty” 
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◗◗ Jeden dom – trzy funkcje: dom małżeństwa z dzieckiem; dom rodziców 
i gościnny; dom hobbistyczno-gospodarczy. Wizualnie odseparowane –
funkcjonalnie zaś połączone szklanymi łącznikami („Dom 3-funkcyjny”)

dla warunków zabudów, które 
dodatkowo urzędnicy różnie in-
terpretują. Bez wątpienia naj-
trudniejsze jest, mówiąc dosad-
nie, użeranie się z urzędami.
B.B.: A ja zacznę do tego, co jest 
najfajniejsze (śmiech) – to, że 
spotykamy tak różnych ludzi –  
z różnymi profesjami i spo-
sobami na życie. Mamy wielu 
klientów, którzy stają się na-
szymi dobrymi znajomymi, za-
praszają nas na wakacje, przy-
wożą słodkości…

Z kolei najtrudniejsza jest ta 
ciągła walka, o której już mówi-
łem. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje walka z urzędem. Nie-
zrozumienie, pojawiające się ab-
surdy, to wszystko jest frustru-
jące. Przykładowo, nie mogę się 
skupić na projektowaniu, bo cały 
dzień pisze odwołania.
◗◗◗ Przykład takiego absurdu?

B.B.: Starostwo powiatowe –  
w jednym pokoju bez problemu 
zawiesza postępowanie, a w dru-
gim, w tym samym urzędzie  
i w analogicznej sprawie – już nie. 

A oto przykład: ta sama ulica 
i dwa projekty z takim samym 
„kontrowersyjnym” rozwią-
zaniem. Po tym, jak kilka lat 
wcześniej pierwszy został zaak-
ceptowany bez problemu i wybu-
dowany, w tym samym urzędzie 
złożyliśmy projekt drugiego. By-
liśmy przekonani, że nie będzie 
żadnych urzędowych problemów, 
bo rozwiązania w obu były analo-
giczne. Miejscowy plan określał, 
że dom ma być parterowy z pod-
daszem użytkowym, z dachem 
skośnym o konkretnym kącie 
nachylenia. Przepisy nie mówiły, 
jaka jest maksymalna wysokość 
budynku ani wysokość do okapu. 
Na poddaszu zaprojektowaliśmy 
okna o wysokości 260 cm i otwo-
rzyliśmy przestrzeń po skosy. We-
dług urzędu nie było to poddasze. 
Nie dostaliśmy pozwolenia 
w urzędzie, u wojewody też 
nie. Po 6 miesiącach skierowa-
liśmy sprawę do sądu, którą po 
pół roku wygraliśmy. Budynek 
już stoi i właściciele są bardzo  
zadowoleni.

wybranego pomieszczenia czy 
zajęcie się elementem projektu, 
asertywnie odmawiamy. Dla nas, 
gdy tworzymy architekturę, ni-
gdy nie ma podziału na to, co jest 
z zewnątrz, a co wewnątrz domu. 
Jeżeli inwestorzy chcą u nas za-
mówić sam projekt wnętrz, to 
i tak często zmieniamy architek-
turę domu. Są projektanci, któ-
rzy koncentrują się tylko na bryle, 
nie zastanawiając się, jak człowiek 
będzie tam żył. My wychodzimy 
z innego założenia – nawet małe 
przyzwyczajenia przyszłych do-
mowników generują takie rozwią-
zania przestrzenne, które mogą 
całkowicie zmienić projekt. Dla-
tego nie uważamy, że coś jest klu-
czowe, a coś mniej znaczące. Za-
wsze patrzmy na projekt domu 
jak na całość.
◗◗◗ Najtrudniejsze w projekto-
waniu jest…

K.C.-B.:  Praca administracyjna. 
Interpretacja zapisów ustaw. 
Etap uzyskania pozwolenia na 
budowę jest ciężki, choćby ze 
względu na to, że są różne zapisy  

że wiemy, jak to wykonać. Przez 
wiele lat poznaliśmy wykonaw-
ców, którzy potrafią realizować 
zaprojektowane przez nas roz-
wiązania.
◗◗◗ Które drogie niestandardowe 
rozwiązania powinny jak naj-
szybciej stać się ogólnodo-
stępne (znacznie tańsze)?

B.B.: Zmiana warunków tech-
nicznych, czynnik EP na zapo-
trzebowanie energii pierwotnej 
wymusza nowoczesne drogie 
rozwiązania instalacyjne i ener-
gooszczędność okien. Wraz z nią 
standardowe powinny stawać się 
rozwiązania, które są potrzebne 
do spełnienia przepisów. To nie-
stety utopia.
◗◗◗ Czy znaczące oszczędności 
na materiałach muszą odbić 
się na jakości architektury?

B.B.: Nie. Zaprojektowaliśmy 
dom, którego dach i elewacje wy-
kańczają płyty włóknocementowe 
faliste, z których robi się budynki 
gospodarcze. Takie płyty kosztują 
30-35 zł/m2. Przy ciekawej formie 
architektonicznej obłożenie nimi 

całego budynku zyskuje nową ja-
kość. Nie boimy się stosować ma-
teriałów, które nie są kojarzone 
z luksusowym budownictwem. 
Wtedy, gdy architektoniczny po-
mysł jest mocny, to się obroni.

Teraz robimy budynek cały 
wykończony tynkiem grubo-
ziarnistym o granulacji 8 mm. 
Jest masywny i pięknie wygląda, 
bo załamuje się na nim światło-
cień, a kosztuje niewiele więcej 
od tynku drobnoziarnistego.
◗◗◗ Przez projekty pracowni 
przewijają się różnorodne 
materiały. Jakie wybieracie 
najchętniej?

K.C.-B.: Materiał wynika z kon-
cepcji. Służy tylko do podkreśle-
nia jej idei. Dalecy jesteśmy od 
kolorowania elewacji.
◗◗◗ Wasz najbardziej niezwykły 
projekt?

K.C.-B.: Wszystkie. Za każdym 
razem bardzo wczuwamy się 
w projektowany dom. Tak bardzo, 
że na koniec właściwie zazdroś-
cimy naszym klientom (śmiech). 
B.B.: Wszystkie są niezwykłe 
w swojej kategorii – dostoso-
wane do konkretnych warun-
ków i budżetów. Oczywiście, 
zmienia się konceptualizm na-
szych budynków, jest coraz 
bardziej wyrafinowany. Taka 
jest droga każdego architekta. 
W architekturze musisz pokonać 
pewne szczeble świadomości. 
Idee są coraz ciekawsze.

Muszę zaznaczyć, że to nie 
tylko moja praca i Kasi, ale ca-
łego zespołu. Opowiem swoją 
wizję, ideę, zrobię miniszkic, 
a ktoś potrafi po godzinie ten 
szkic idealnie, bezbłędnie roz-
winąć. To jest bardzo cenne, 
że mamy taki siedmioosobowy  
zespół. Mamy też konstruktorów, 
którzy do swojej pracy podcho-
dzą twórczo, a nie tak, żeby było 
jak najłatwiej.
◗◗◗ A z czego wynika niezwykłość 
projektu LUS_4, który zdobył 
Nagrodę SARP-u?
B.B.: Odpowiem, cytując 

uzasadnienie jury. Nagroda 
została przyznana za: „piękno, 
swobodę i bezpretensjonalność 
architektury, która może być 

To jednak nie koniec historii.  
Mój kolega projektował dom 
z podobnym rozwiązaniem, przy 
takich samych zapisach planu 
miejscowego i choć w tym sa-
mym starostowie powoływał się 
na orzeczenie z naszej sprawy, 
usłyszał: „To, że pan Bajon uzy-
skał pozwolenie, nie oznacza, że 
pan dostanie...”.
◗◗◗ Straszne...

B.B.: To nie jest wyjątek, tak się 
dzieje w całej Polsce.
◗◗◗ Powiedział Pan kiedyś „na-
rysować można wszystko...”, 
rzeczywistość potrafi to bru-
talnie zweryfikować? 

B.B.: Często projekty w wizuali-
zacjach wyglądają znacznie lepiej 
niż w rzeczywistości, taka archi-
tektura wizualizacyjna (śmiech). 
A chodzi mi o to, że naszą rolą nie 
jest robienie perfekcyjnych wizu-
alizacji, tylko realizacji projek-
tów, a potem zdjęć, które poka-
zują rzeczywistość. U nas detale 
na wizualizacjach i zrealizowane 
wyglądają tak samo i to jest bar-
dzo ważne, bo świadczy o tym, 

Ciekawa forma 
architektury 
pozwala  na  
wykorzystanie  
materiałów, 
które nie są 
kojarzone  
z luksusem. 
Takie 
zestawienie 
daje nową, 
interesującą 
jakość
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przykładem, jak projektować 
w nieoczywistych przestrze-
niach polskich przedmieść; za 
konsekwentne wyprowadze-
nie formy budynku z świado-
mie przemyślanej i uzgodnio-
nej z mieszkańcami idei domu; 
za decyzję zastosowania zwy-
czajnych materiałów budowla-
nych w niezwyczajny sposób; 
za sprawność warsztatu pro-
jektantów, którzy prawidłowo 
rozwiązali projekt od skali  
urbanistycznej do skali detalu  
architektonicznego”.

Paradoksalnie niezwykłość za-
wdzięcza temu, że zwykłe, pro-
ste środki pozwoliły, by uzyskać 
oryginalną, zaskakującą bryłę. 

Z każdej strony wygląda ina-
czej. Raz jest wąska, raz wysoka, 
niska, przysadzista, innym ra-
zem rozłożysta. A projektowy 
pomysł zaczął się od wpisywa-
nia domu w skomplikowany 
kształt działki.
K.C.-B.: Zagwozdką była trud-
ność zapisów miejscowego 
planu i terenu związana z wa-
runkami zabudowy i sąsiedz-
twem. Mimo to powstał projekt 
o prostej, ale niesztampowej for-
mie, który pokazuje, że można 
wpasować ładną formę archi-
tektoniczną w tak trudną tkankę 
podmiejską i tworzyć ciekawą 
architekturę mimo ograniczeń  
budżetowych.

◗◗◗ Ostatnio występują Państwo 
w podwójnej roli architektów 
i inwestorów. Jak z tej drugiej 
perspektywy wygląda proces 
projektowy i budowa?

K.C.-B.:  W nowej roli występu-
jemy jako inwestorzy prywatni, 
ponieważ budujemy swój dom, 
ale występowaliśmy już w po-
dwójnej roli inwestora i projek-
tanta, ponieważ nie zajmujemy się 
jedynie projektowaniem – ja pro-
wadzę firmę deweloperską. Nie je-
steśmy tylko teoretykami, którzy 
ograniczają się do tworzenia pro-
jektu, nie mając wiedzy praktycz-
nej na temat prowadzenia budów, 
finansowania i samego planowa-
nia inwestycji. Rozumiemy inwe-
stora na każdym etapie budowy  
– już od wstępnych rozmów,  
nawet poszukiwań działek inwe-
stycyjnych, ich przekształcania, 
planów inwestycyjnych, krucz-
ków prawnych. To nasz chleb 
powszedni. Inwestor zawsze li-
czy pieniądze, a my wiemy, na ja-
kich etapach i rozwiązaniach oraz  
materiałach można szukać 
oszczędności.
◗◗◗ A w przypadku koncepcji 
projektu byli Państwo jed-
nomyślni?

B.B.: Moja była bardzo rady-
kalna, Kasi bardziej pragma-
tyczna. Po długich dyskusjach 
doszliśmy do kompromisu. 
Dwóch architektów i jeszcze 
upartych przy projekcie swo-
jego domu to niełatwa sytuacja 
(śmiech).
K.C.-B.:  Podczas tworzenia 
projektu naszego domu ścierały 
się poglądy moje i męża. Były 
żarliwe dyskusje i ugody. Ja je-
stem bardzo praktyczna, mamy 
trójkę dzieci i prowadzę dom tra-
dycyjny z gotowaniem, wspól-
nymi posiłkami. Poza tym mamy 
zwierzęta. Dom musi być bardzo 
praktyczny, nie może być tak, że 
powstanie piękny budynek, któ-
rego będziemy więźniami.
B.B.: Trudność też polega na 
tym, że wydajemy swoje pie-
niądze, a nie czyjeś (śmiech). Na 
szczęście Kasia trzyma budżet 
(śmiech). 
◗◗◗ Dziękujemy za rozmowę. n
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◗◗ Jeden  
z ostatnich  
projektów  
pracowni.  
Jest bardzo  
nowocześnie  
i przejrzyście –  
zarówno na  
zewnątrz, jak 
i wewnątrz  
domu (projekt 
„Domu S”)
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