
Rodzinne historie   

– To już trzeci albo nawet czwarty dom,  
który projektowałem moim braciom. Pokazują  
mi plany architektoniczne, ja je akceptuję  
i lecimy! – śmieje się Paweł. Ten dom powstał  
z myślą o Wojtku, jego żonie Natalii i dwójce  
dzieci. Rodzina poprosiła o dużo ciemnego 
drewna, wielki stół i lodówkę side by side.  
Reszta do uzgodnienia.

TEKST MATYLDA GRUMAN  ZDJĘCIA DOMINIKA WILK   
PROJEKT I STYLIZACJA PAWEŁ ŚLĘZAK/ARCHITASTE

KOLORY JESIENI
Centrum rodzinnego wypoczynku stanowi brązowa sofa 
narożna. – Została wykonana na zamówienie, w kon-
kretnych wymiarach. Tak, by jej skrajnie prawe oparcie 
i siedzisko kończyły się wraz z pionową linią regału 
– wyjaśnia projektant. Zadbano nie tylko o porządek 
optyczny – sofa jest pokryta plamoodporną tkaniną typu 
easy clean. Na dużej białej ścianie rodzice stworzyli 
galerię zdjęć dzieci. – To wspomnienie jesiennego spa-
ceru. I pamiątka tego, że dwuletnia wtedy Lilka uwiel-
biała stroić miny – opowiada Natalia. GDZIE KUPIĆ: 
sofa – sofalinea.pl; lampa stojąca Moss – Nowodvorski; 
szklany zielony wazon – H&M Home; dywan – Komfort

TAK MIESZKAMY więcej na       urzadzamy.pl
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EFEKTOWNIE I PRAKTYCZNIE
Podłogę na parterze domu wykończono panelami winylowymi oraz gresem (w strefie kominkowo-kuchennej). – Zdecydowaliśmy się na winyl, 
bo jest bardziej odporny na zarysowania i zabrudzenia niż drewno, a do tego elastyczny i dźwiękochłonny – mówi projektant. – To ważne,  
gdy domownicy często korzystają z tarasu i ogrodu (podłoga mocniej się brudzi), albo pełne energii dzieci biegają w salonie – dopowiada. 

WIDAĆ, NIE WIDAĆ
Zaprojektowany przez Pawła regał idealnie wypełnia 

wnękę w narożniku salonu. Jest mocnym punktem 
aranżacji. Jego lustrzane tafle i czarne lakierowane 
elementy odbijają światło, a fornirowany drewnem 

dębowym front ociepla całość. Tym samym fornirem 
wykończony jest również stolik kawowy – z ukrytymi 

pod blatem szufladami. 

G dy ma się w rodzinie architekta i zamierza wykończyć 
nowo wybudowany dom, trudno o inny bieg wydarzeń. 
Nie mieliśmy wyjścia i zwróciliśmy się o pomoc do Pawła, 
mojego szwagra. Ale nie żałujemy – żartuje Natalia. 
– Paweł spojrzał jeszcze raz na rzuty architektoniczne, 

a potem na surowe ściany i w kilka chwil zasypał nas funkcjonalny-
mi rozwiązaniami – dodaje Wojciech. – Wiedziałem, na czym zależy 
właścicielom, dobrze znałem ich upodobania i styl życia, było mi więc 
łatwo stworzyć dla nich pasujący projekt – tłumaczy skromnie Paweł 
Ślęzak z pracowni Architaste. Najbardziej chyba zaskoczył wszyst-
kich pomysłem wielofunkcyjnej ściany, w której umieścił kominek, 
półkę na drewno oraz telewizor. Każdy jej element wymagał solidnej 
izolacji, jednak było warto! Dziś ściana jest prawdziwą ozdobą salonu, 
nieustannie robi wrażenie na gościach. Jej geometryczna forma pasuje 
do stylistyki całego domu. – Oboje z mężem nie lubimy „kurzozbiera-
czy”. Poprosiliśmy więc Pawła o minimalistyczne rozwiązania ułatwia-
jące sprzątanie: zamknięte półki, gładkie powierzchnie, mało dekora-
cji. Wyjątek od tej zasady stanowi regał w salonie. Ale jest tak ładny, 
że mogę mu to wybaczyć, odkurzam go regularnie – mówi Natalia.•

Natalia, Lila i Konrad
Mama – z wykształcenia specjalistka hotelarstwa. 
Wolny czas uwielbia spędzać ze swoimi dziećmi: 

4-letnią Lilą i 8-latkiem Konradem. Mistrzyni  
wypieków, miłośniczka książek. Jej synek lubi 

wszystko, co związane z motoryzacją i maszynami  
rolniczymi. Córeczka pięknie śpiewa, kocha bawić 

się lalkami. Na zdjęciu brakuje taty Wojciecha  
– zapracowanego agroprzedsiębiorcy, który  

w czasie sesji musiał pobiec do swoich zajęć.

kuchnia

salonpokój
pokój syna

pokój
córki

klatka
schodowa

schody

garderoba sypialnia

łazienka
WC

łazienka

wiatrołap

hol

150 m²
PLAN
DOMU PARTER PIĘTRO
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3 KRZESŁA
Brooke marki Actona, 

z podłokietnikami,   
tkanina, metal, 
83x58x83 cm,  

meblovi.pl

Nobel, profilowane 
oparcie, tkanina, metal, 
91x46x43 cm,  
signal.pl

439 zł

246 zł

648 zł

Ribioc, niskie oparcie,  
złote nóżki, tkanina  

welurowa, metal,  
76x56x54 cm, selsey.pl
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W OCZEKIWANIU 
NA GOŚCI

Stół to projekt Pawła. – Jego  
gruby dębowy blat oparłem 

na masywnym stelażu ze 
stali – opowiada. Mebel ma 

210 cm długości, a po rozło-
żeniu nawet 330 cm. – Wy-
godnie mieści się przy nim 

15-16 osób. Podczas zeszło-
rocznej Wigilii bez problemu 
udźwignął 12 świątecznych 

potraw – dodaje z uśmie-
chem pani domu. – GDZIE 

KUPIĆ: lampy wiszące Moss 
– Nowodvorski; krzesła Hiko 

– miahome.pl

Więcej tapicerowanych   
krzeseł znajdziesz  
na urzadzamy.pl

SWOBODA DZIAŁANIA
– Z racji tego, że uwielbiam piec, poprosiłam Pawła o dużą powierzch-
nię blatu – mówi Natalia. Projektant spełnił prośbę szwagierki, aranżu-
jąc zabudowę kuchenną na planie litery C. Blat z czarnego palonego 
granitu skontrastował z bielą frontów szafek na wysoki połysk. 

TO MOJE KRÓLESTWO!
Tak mówi o kuchni Natalia. Jednak w niedzielne poranki rządzi tu Woj-

ciech, który przygotowuje śniadania dla całej ich czwórki. GDZIE KUPIĆ: 
lodówka – Samsung; zlewozmywak – Blanco; bateria – Franke; lampy 

sufitowe Eye – Nowodvorski; płytki – Rako; roleta – Dekoria

więcej na       urzadzamy.pl

DOMOWE OGNISKO
Kominek ma opaskę z czarnego granitu (z tego 
samego kamienia architekt zaprojektował pół-
kę na drewno). Telewizor stoi we wnęce wyło-
żonej fornirem dębowym. Całość wbudowano 

w ścianę między jadalnią a kuchnią.

INDUSTRIAL  
CZY NATURA?
Czarna stal pojawia się 
w kilku miejscach, m.in. przy 
schodach (pionowe drążki 
w roli balustrady), stole oraz 
suficie (szyny oświetleniowe 
z ruchomymi reflektorkami 
SLV). Nadaje pomieszczeniu 
nowoczesny charakter.  
Z kolei ciepło i przytulność 
wprowadzają rośliny.  
– W salonie pięknie rosną 
zamiokulkasy, bluszcz, 
skrzydłokwiat. Miłość do nich 
zaszczepiła we mnie mama 
– mówi Natalia.  
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MIEJSCE DO NAUKI

1Blisko okna. Kącik do pracy powinien mieć dostęp 
do światła dziennego. Biurko ucznia praworęcznego  

najlepiej postawić lewym bokiem do okna, a leworęczne- 
go – prawym. Jeśli nie ma takiej możliwości – bezpośred-
nio pod oknem. Warto pamiętać o przesłonie (żaluzji, 
rolecie, firanie) zapobiegającej przesadnemu nasłonecz-
nieniu biurka. Ekran komputera czy laptop nie może stać 
w świetle okna (zbyt duży kontrast męczy oczy).

2Wyposażenie. Najważniejsze są stabilne biurko  
i krzesło (na pięcioramiennej ruchomej podstawie,  

z regulacją wysokości i oparcia, z podłokietnikami). Poza 
oświetleniem górnym – lampka biurkowa dająca białe 
światło. Do tego podręczne miejsce do przechowywania.

              Musi spełniać zasady ergonomii. 
            Zwłaszcza w pandemii, gdy dziecko 
spędza w domu wiele godzin przy biurku.

LILA I KLARA
Owieczka przytulanka towarzyszy dziewczynce od roku. Lila po-
kochała ją od pierwszej chwili, nie potrafi bez niej zasnąć. Jednym 
z ich ulubionych miejsc zabaw jest różowy fotel, który sprawdza się 
(wraz ze stolikiem) także podczas prac manualnych, jak wyklejanie 
czy kolorowanie. GDZIE KUPIĆ: dziecięcy fotelik – tapmebel.pl

WEDŁUG ŻYCZEŃ
Dywan (Komfort) Konrad wybrał 
sam. Poprosił też o rozkładane łóżko 
z podwójnym materacem, by od czasu 
do czasu móc przenocować na nim 
przyjaciela (podobne widział u kolegi). 
– Naklejki na szafkach mają tajemni-
cze znaczenie dla syna – uśmiecha 
się Natalia. – Jedne pochodzą z zajęć 
pozalekcyjnych, drugie to prezenty 
od znajomych. Może nie wyglądają za 
pięknie, ale wywołują u Konrada miłe 
wspomnienia. GDZIE KUPIĆ: regał, 
łóżko, lampa stojąca – IKEA; lampa 
sufitowa Eye – Nowodvorski

 więcej na       urzadzamy.pl

TU SIĘ PRACUJE
– Przestrzeń pod oknem dachowym była opty-

malnym miejscem na urządzenie kącika do pracy 
– tłumaczy projektant. Dzięki przeszkleniu biurko 
na koziołkach (IKEA) sprawia wrażenie lżejszego 
niż jest w rzeczywistości. O motoryzacyjnej pasji 
chłopca świadczy tapeta. GDZIE KUPIĆ: tapeta 

Auta Galerie Wallcoverings – pieknetapety.pl;  
stalowa lampka Forså – IKEA

DLA MAŁEJ KSIĘŻNICZKI
Białe mebelki – wykonane na zamówienie – nie kolidują kolorystycz-
nie z dziecięcymi zabawkami i dekoracjami (m.in. szary baldachim 
i kinkiet kwiatek z IKEA). Posłużą dziewczynce pewne jeszcze długi 
czas. Lakierowane drzwi DRE efektownie odbijają światło. Natomiast 
drewniana podłoga jest przyjemnie ciepła w dotyku.

PASTELOWO
W pokoju dziewczynki panuje 
przyjazna, radosna atmosfera. To 
zasługa oczywiście charakteru wła-
ścicielki wnętrza, ale też delikatnej 
palety barw i bajkowych motywów 
w aranżacji. GDZIE KUPIĆ: dywan 
Canvas Bear  – Komfort; naklejki 
ścienne Jelonki Brzozy – Allegro; 
stoliki – brw.pl 
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ZABAWY W KĄPIELI
Z dużej wolnostojącej wanny (Matmite) korzy-
stają głównie Lila i Konrad. Zapracowani rodzice 
częściej wybierają szybki prysznic. – Za boczną  
ścianką natrysku stworzyłem wnękę, w której 
urządziłem kameralny kącik WC – mówi projek-
tant. Za szarymi frontami (z systemem otwierania 
tip-on) kryje się rząd szafek o głębokości 40 cm. 
GDZIE KUPIĆ: bateria wannowa – Novellini; 
żółte płytki Yellow R1 – Tubądzin

MOCNE PLECY
– Zgodnie z moim projektem, łóżko ma tapicerowany zagłówek, 

będący jednocześnie skrzynią na poduszki czy pledy, a także 
podręczną półką – opowiada architekt. Lustrzany pas za półką 

rozjaśnia kącik sypialniany i pełni funkcję dekoracyjną. Połączo-
ne z zagłówkiem szafki nocne maksymalnie dopasowano  

do przestrzeni pokoju. Dzięki temu, że nie mają nóżek, prezen-
tują się lekko, nawiązują do stylu hotelowego.  

LOGICZNE PODZIAŁY
Pas czarnych płytek (Rako) wyznacza strefę wejścia, 
prysznica i WC. Z kolei jasnoszary gres „spina” części 
umywalkową z wannową. Szafka (projektu Pawła) została 
wykonana przez stolarza z MDF-u zabezpieczonego  
przed wilgocią. GDZIE KUPIĆ: bateria umywalkowa  
– Tres; bateria prysznicowa – Hansgrohe

PAWEŁ ŚLĘZAK 
Architaste
architaste.com.pl
e-mail: pawel@architaste.com.pl
tel.: 785 850 079

Łazienka na poddaszu
Skośne ściany i obniżony sufit dodają wnętrzu uroku, ale znacz- 
nie też utrudniają jego aranżację. W przypadku łazienki należy 
pamiętać o kilku zasadach. Prysznic oraz miskę WC planujemy 
przy ścianie prostej, w miejscu, które ma minimum 200 cm 
wysokości. Przy bocznej, ze skosem, możemy umieścić umy-
walkę, pamiętając cały czas o wymaganej wysokości ściany 
200-210 cm za lustrem. Natomiast pod skosem, w świetle okna, 
warto usytuować wannę. Wnęka okienna doda nam kilkadzie- 
siąt centymetrów przestrzeni. Podobnie jak wanna wolnostojąca 
– odsunięta nieco od ściany kolankowej.

więcej na       urzadzamy.pl

W ZACISZU
– Uwielbiam te wolne  

chwile, gdy mogę zaszyć 
się w sypialni z dobrą 

książką i ciepłą herba-
tą – wzdycha Natalia. 

Atmosferę relaksu sugeruje 
stonowana paleta barw 

(widoczna na dekoracjach, 
poduszkach i pościeli 

z IKEA) oraz kameralne 
oświetlenie. GDZIE KUPIĆ: 
kinkiety Savoy – Markslöjd

SUBTELNOŚCI
W łazience Natalii i Wojciecha podłogę wyłożono wodoodpornymi 
panelami winylowymi, których kolor niemal pokrywa się z deskami 
w sypialni. Wodoodporny jest też konglomerat – blat szafki podu-
mywalkowej (na zamówienie). GDZIE KUPIĆ: umywalka – Bathco; 
bateria – Kohlman; kinkiet Ariel – Azzardo
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