
dom rozciętyWnętrza: 

34 dobre wnętrze 

jasna ulica, cienisty ogród
Po latach mieszkania za granicą — w Rumunii, Czechach i Hiszpanii — Ania i Marek postanowili osiąść w Poznaniu. Kupili niewielką 
działkę w willowej części miasta. Cicho, zielono, szkoła na końcu ulicy, kilkanaście minut do centrum i równie blisko do drogi 
wylotowej, ale był jeden, za to istotny, problem. — Niekorzystne usytuowanie względem stron świata — wyjaśnia Bartek Bajon. — 
Żeby spełnić marzenia właścicieli o jasnych wnętrzach, należało albo przeszklić fasadę od strony ulicy, co odarłoby ich życie 
z prywatności, albo poszukać innego rozwiązania — dodaje. Na zdjęciu: szklane lampy „Balloons” marki Brokis, proj. Lucie Koldová 
& Dan Yeffet, sofa „Match” marki Prostoria, stoliki projektu PL.architekci. Warto zwrócić uwagę na duży abażur (lampa „Velvet”, 
Axo Light) — architekci zaprojektowali żuraw, na którym zawisł klosz 

Ania i Marek pragnęli, by po powrocie do Polski towarzyszyło im na co dzień wspomnienie 
hiszpańskiego słońca. Ale jak, pomijając aspekt klimatyczny, skąpać wnętrza w świetle, 
nie wystawiając się jednocześnie na widok publiczny? Katarzyna Cynka-Bajon  
i Bartek Bajon z pracowni PL.architekci wpuścili je dachem.

zdjęcia tom kurek opracowanie ewa jagalska

jasna
sprawa!poznań



Wielki relaks
O wygodny fotel obity koniakową 
skórą poprosił pan domu. Architekci 
zaproponowali „Grand Relax” 
marki Vitra, proj. Antonio Citterio. 
Biała lampa stojąca obok powstała 
specjalnie do tego wnętrza, by później 
wejść do stałej oferty producenta, 
firmy Eugenius

z góry na dół
—¥ Wiele lat temu, gdy Bartek Bajon 
projektował nam mieszkanie, 
nauczyliśmy się, żeby nie marnować 
powierzchni na korytarze — opowiada 
właścicielka. Zamiast nich na piętrze 
są galeryjka, kładka i podest. Wzdłuż 
ciągu komunikacyjnego zorganizowano 
szafy i otwarte półki. — Zawsze 
planujemy miejsce na książki i bibeloty,
dodają życia i koloru jednorodnym 
stylistycznie, spokojnym wnętrzom — 
tłumaczą architekci. Z góry widać 
jadalnię ze stołem „Minimo” 
zaprojektowanym dla marki Porro 
przez Piero Lissoniego oraz z krzesłami 
„Arch” marki Fameg
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P iękny projekt, ale odrobinę zbyt 
ekstrawagancki. Nie chcemy,  
by nasz dom budził sensację – 
powiedzieli właściciele, gdy 
Katarzyna Cynka-Bajon i Bartek 
Bajon i pokazali im pierwsze plany 

(zarówno bryła budynku, jak i niewielki 
ogród od frontu miały być ukryte za 
aluminiowymi panelami, w efekcie od ulicy 
widać byłoby błyszczącą jednorodną 
kostkę; co prawda, część paneli można by 
otworzyć, ale Ani i Marka to nie przekonało). 
Druga wersja domu, prostsza, z fasadą 
pokrytą cegiełkami, z miejsca przypadła im 
do gustu. Ale nie tylko im – projekt otrzymał 
główną nagrodę w kategorii Dom 
Jednorodzinny w konkursie Nagroda Roku 
SARP 2021. Czyli jednak – paradoksalnie – 
branżowa sensacja! Uwagę jurorów 
przyciągnął świetlik w dachu zapewniający 
obfitość światła dziennego na obu 
kondygnacjach mieszkalnych. Projektując 
rozcięcie biegnące przez całą długość 
domu (od ulicy do ogrodu na tyłach), 
architekci jednocześnie zdefiniowali 
funkcjonalny podział wewnętrzny. Mamy 
więc część dzienną na parterze, miejscami 
wysoką aż po dach, z kuchnią, jadalnią  
i strefą wypoczynkową oraz piętro 
prywatne, a także duży garaż z siłownią. 
Sypialnie rodziców i nastoletnich dzieci 
rozdziela szeroki „wąwóz”, którego brzegi 
spina kładka. – Przestrzeń jest podzielona 
wyraźnie, a jednocześnie zapewnia kontakt 
między domownikami. Sprzyja budowaniu 
relacji – podkreśla Bartek Bajon. Ania 
dodaje: – Bardzo mi zależało na podwójnej 
komunikacji. Z korytarza wejściowego 
można iść w lewo i od razu znaleźć się  
w części roboczej kuchni, po tej stronie są 
też schody na piętro i do garażu – to ścieżka 
domowników. Skręcając w prawo, trasą –
nazwijmy to – gościnną, mija się gabinet  
i trafia prosto do salonu. Mieszkamy tu już 
półtora roku i jest wspaniale, wreszcie czuję 
się jak w domu! – dodaje. •

ptasi słoWnik
Do części dziennej prowadzą schody 
z kuchni. Na ścianie linoryt „Ptak” ze znanego cyklu 
południowoafrykańskiego artysty Williama Kentridge'a, 
który odbitki wykonał na stronach wyrwanych z małego 
oksfordzkiego słownika języka angielskiego. Nad kuchnią 
znajduje się główna sypialnia z ruchomymi przesłonami 
z jasnego drewna (nawiązanie do japońskich ścianek 
shoji)

— O charakterze mieszkania decydują przestrzeń i światło, styl 
jest wynikiem precyzyjnie zaprojektowanego detalu architektonicznego, a nie ornamentu — 
mówią Katarzyna Cynka-Bajon i Bartek Bajon, autorzy projektu budynku i aranżacji wnętrz

kuchnia nieWidka
Stalowej wyspie — minimalistycznej bryle ustawionej w świetle okna — architekci powierzyli 
pierwszoplanową rolę. Wsparcie techniczne trzyma się dyskretnie na drugim planie — lodówka, 
piekarniki i inne urządzenia, a także półki kredensowe ukryte są w wysokich zabudowach, białej 
i drewnianej, które ujawniają swoją zawartość i możliwości dopiero wtedy, gdy rozpoczyna się kulinarny 
spektakl — ilustruje to zdjęcie na sąsiedniej stronie. Hokery „Cubo” włoskiej marki Lapalma 
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Projekt zrodził się z praktycznego podejścia inwestorów do życia. Miało być minimalistycznie, nowocześnie i bardzo 
funkcjonalnie, a jednocześnie przytulnie. Dlatego m.in. jest tak wiele schowków (właściciele mówią, że część wciąż pozostaje 
pusta), a fronty wyspy kuchennej wykonane są ze stali, na której nie zostają odciski palców. Wszystkie trzy kondygnacje  
łączy winda towarowa — właściciele sporo podróżują, takie rozwiązanie oszczędza im znoszenia i wnoszenia walizek po schodach. 
Winda przydaje się też przy transportowaniu zakupów z samochodu w garażu — zatrzymuje się na parterze na wysokości kuchni 
(jest umieszczona w wysokiej zabudowie stanowiącej ścianę dzielącą część dzienną od wejściowej). Oszczędna kolorystyka, 
prostota form i precyzyjny projekt architektoniczny tworzą harmonijną przestrzeń, w której żyje się wygodnie i miło.

Katarzyna CynKa-bajOn i barteK bajOn z zeSPOłeM, 
PL.arCHiteKCi

Kto za tym stoi

fiesta i zen
Filcowa lampa („Dancing”, proj. ISKO-BERLIN dla Menu) jest jak spódniczka wirująca w tańcu. Z pobłażliwą łagodnością przyglądają 
się jej Barbie i Ken z obrazów autorstwa argentyńskiego duetu artystów Pool & Marianela. Łóżko „Cube” pochodzi z Nap. Stoi przy 
nim lampa „Blend”, projekt Sabiny Grubbeson dla Pholc, inspirowany japońską estetyką 

dyskretna organizacja 
W pionowo prążkowanej ścianie po lewej stronie są drzwi 
do łazienki rodziców, po prawej mieści się ich garderoba. 
Jest jeszcze jedna, w zaułku przy schodach, dostępna dla 
wszystkich mieszkańców. — Połączona jest z pralnią ¥— 
mówi właścicielka. — Zwykle urządza się ją w piwnicy, 
ale ja koniecznie chciałam mieć pralnię na piętrze, bo to 
wygodniejsze — dodaje. Garbaty puf pochodzi z kolekcji 
„Stado” polskiej marki Nurt, proj. Maja Ganszyniec
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porządek gabinetu
Sprzęt biurowy ukryto w wysokich 
zabudowach z frezowanymi frontami. 
Pionowe lamele, jeden z motywów 
przewodnich projektu, zapobiegają 
powstawaniu echa. — To ważne w otwartej 
przestrzeni, szczególnie gdy nie ma  
zasłon — mówią architekci. Lampa „Bell” 
marki Axo Light, proj. Manuel & Vanessa 
Vivian, krzesło „Soft Pad” Vitra, klasyk 
z 1969 roku, proj. Charles & Ray Eames. 
Jako biurko służy stół „Minimo” marki 
Porro, na zamówienie skrócony do 170 cm

braterstWo nóżek
W łazience gospodarzy powtarzają się 
widziane wcześniej materiały i detale: 
rysunek linii równoległych na okładzinach 
ściennych, drzwi bez widocznych ościeżnic, 
nóżki zaprojektowanej przez PL.architekci 
umywalni nawiązujące formą i kątem 
nachylenia do stołu w gabinecie. Tu też 
dobrze widać detal architektoniczny ¥— 
w całym domu ściany nie sięgają sufitu, 
ośmiomilimetrowa szczelina dodaje 
wnętrzom wdzięku i lekkości. Armatura 
Bruma, umywalki Marmorin
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Wcięcia i odbicia
Dynamizujące bryłę domu nisze okienne to wynik spotkania wizji architektów 
z praktycznym podejściem właścicielki. — bartek chciał zlicować szyby ze ścianą 
zewnętrzną. ale jak mielibyśmy je myć? — mówi ania. zostały więc zamontowane 
równo z płaszczyzną wewnętrznych ścian, co pozwoliło na stworzenie głębokich 
na pół metra loggii. W zagłębieniu są też wyjście na taras, drzwi do garażu oraz drzwi 
wejściowe. Choć przeszklone, nie zdradzają tajemnic domu. W korytarzu, na wprost 
nich, zamontowano lustrzaną taflę, ciekawski zobaczy więc jedynie własne 
odbicie. Dom jest prosty, skromny i¥ — jak podkreślają architekci — odpowiada skalą 
i charakterem sąsiednim


