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Surowe drewno, stalowa siatka i polne kamienie – takiego zestawu 
materiałów raczej się we wnętrzach nie spotyka. A tymczasem umiejętnie 
użyte mogą stać się znakiem rozpoznawczym, główną ozdobą  
i atrakcją mieszkania. Ba, mogą je nawet ocieplić! Prezentujemy poddasze,  
gdzie prawda ta została udowodniona.

szarości



szarości

Centralnym punktem strefy dziennej jest oryginalny 
kominek. Zaprojektował go właściciel mieszkania 

Zbigniew Patalas, który jest architektem. „Ogrodził”  
go siatką, potem stopniowo wypełniał konstrukcję 

kamieniami. Z salonu do otwartej sypialni prowadzi 
przejście ze schodkami. Surowy kominek, sosnowe  

belki konstrukcyjne, jasne kolory i naturalne  
materiały wzbogacone nowoczesnym designem  

to najważniejsze cechy tego wnętrza. 





To było prawdziwie rodzinne przedsięwzięcie. Olsztyński bu-
dynek, w którym mieści się to przestronne mieszkanie, zapro-
jektował architekt Zbigniew Patalas. Potem do akcji wkroczy-
ła jego córka – projektantka Ewa Patalas-Mazur. Jej zadaniem 
było urządzenie 140 metrów na poddaszu, gdzie ojciec plano-
wał zamieszkać ze swoją partnerką Joanną. 
Wysokie poddasze pod dwuspadowym dachem, z widoczny-
mi sosnowymi belkami konstrukcyjnymi przypomina trochę 
wnętrze wiejskiej chaty. I w taki klimat – złagodzony rustykal-
ny, nie dosłowny, ale przełamany wieloma elementami suro-
wymi i nowoczesnymi – zdecydował się pójść familijny duet.  
Zbigniew bardzo lubi szarość, neutralne, stonowane kolory 
kojarzące się z czymś prostym i naturalnym. I chciał, żeby 

Ewa właśnie tak urządziła jego mieszkanie. Wszystko miało 
być oszczędne, wręcz spartańskie, odwołujące się do natu-
ry – począwszy od kolorów ziemi, a na materiałach, takich  
jak drewno sosnowe czy polne kamienie, skończywszy.  
Ale koniecznie z nowoczesnym designem, który właściciel 
również bardzo ceni.
Fascynacja minimalistyczną architekturą przejawia się  
tu choćby w sposobie rozwiązania przestrzeni. Mieszkanie  
ma układ otwarty – a jego centralnym punktem jest komi-
nek. Na tej przestrzeni znajduje się wygodny kącik wypo-
czynkowy z sofami, cofnięty nieco w głąb aneks z biurkiem  
do pracy, jadalnia oraz najmniej przykuwająca uwagę  
kuchnia. Na drugim biegunie ulokowano sypialnię, która 

Na prostym dębowym stole w jadalni przysiadł niecodzienny ptak. 
Tę zrobioną ze stali zbrojeniowej i granitu polnego ciężką rzeźbę, 

doskonale wpisującą się w surowy klimat mieszkania, wykonał 
zaprzyjaźniony artysta Maciek Marshall. Stolik kawowy to paleta, 
do której jedynie zamocowano metalowe kółka. Polne kamienie 

szczelnie wypełniają metalową konstrukcję „obudowy” kominka.

Salon



Na sosnowej belce w korytarzu prowadzącym z salonu  
do sypialni zawieszono designerską lampę-żarówkę na długim, 
efektownym czarno-białym kablu. Zbigniew dostał ją w prezencie 
gwiazdkowym od swojej córki Ewy, projektantki tego mieszkania.

choć z definicji stanowi najbardziej prywatną sferę domowni-
ków, nie została oddzielona drzwiami od reszty mieszkania.  
Wchodzi się do niej bezpośrednio z korytarza, po kilku schod-
kach, które zaprojektowano po to, by podkreślić fakt, że jest  
to osobna, intymna przestrzeń. 
Najważniejszym elementem projektu był kominek, który miał 
idealnie odzwierciedlać upodobania gospodarza do prostoty 
i surowości. Nie wchodziły w grę żadne sztampowe pomysły. 
Zbigniew wymyślił więc, że wkład kominkowy otoczy metalo-
wa siatka wypełniona polnymi kamieniami. – Tata kupił zwy-
kłą siatkę ogrodzeniową i sam skręcał pręty. Następnie wrzu-
cał kamień po kamieniu, ostrożnie i precyzyjnie przesuwając  
je między prętami. To była bardzo żmudna praca. Do zno-
szenia kamieni zaangażował większość swoich znajomych.  
W pewnym momencie nikt się nie mógł od tego obowiązku 

wymigać – opowiada z uśmiechem Ewa. Celowo nie ułożono 
kamieni do samego szczytu, żeby całkowicie nie zasłonić efek-
townego metalowego szkieletu. W ten sposób niespotykany 
kominek awansował na największą ozdobę wnętrza. Przycią-
ga wzrok już od progu.
Zresztą to nie jedyna praca przy urządzaniu mieszkania, 
której podjął się właściciel. Córka projektantka podpowia-
dała rozwiązania aranżacyjne, a Zbigniew wprowadzał je  
w czyn. I tak na przykład własnoręcznie montował saunę  
w łazience czy półki tworzące regał biblioteczny w salonie.  
Jedną z nielicznych efektownych rzeczy, której nie wykonał 
sam, jest rzeźba przedstawiająca ptaka stojąca na dębo-
wym stole. Jej autorem jest zaprzyjaźniony artysta Maciek  
Marshall. Pomysł ponoć narodził się w czasie, gdy obaj pano-
wie wspólnie wędkowali. Choć ptak kojarzy się z wolnością  



Zaprojektowana w neutralnej 
kolorystyce, pod skosem, 
częściowo ukryta za filarem.  
Kuchnia nie konkuruje 
z salonem, ale jest jego 
uzupełnieniem. Białe szafki  
i grafitowe laminowane blaty 
ciekawie kontrastują z kaflami 
gresu przypominającego 
wyglądem skorodowany metal. 

Kuchnia





W przeciwieństwie do reszty 
mieszkania, w sypialni dominują 
stonowane odcienie fioletu. 
Delikatności wnętrzu dodają ażurowe 
sznurkowe zasłony zawieszone  
za wezgłowiem łóżka oraz 
nawiązujące do nich abażury 
lamp wiszących. Stary, zabytkowy 
fotel wyszukany przez panią domu 
przełamuje nowoczesny wystrój  
tej części wnętrza.

Sypialnia



W drzwiach do toalety żartobliwie, na modłę wiejską, 
wycięto serduszko. Ściany są wyłożone drewnianymi 
deskami pomalowanymi na granatowo. Oryginalny 
kinkiet nad lustrem wymyśliła projektantka  
– to po prostu kabel elektryczny owinięty  
w bawełniany rękaw uszyty przez panią domu.

Toaleta



i swobodą, ten konkretny daleko nie poleci. Artysta zrobił  
go z takich materiałów jak stal zbrojeniowa i granit polny, 
jest więc bardzo ciężki.
Urządzanie kuchni zaczęło się od… piekarnika. Ponieważ  
pomieszczenie jest niewielkie, wąskie i nie za dużo w nim moż-
liwości manewru, zdecydowano, że piekarnik zostanie wbudo-
wany w ścianę nad blatem. Za tą ścianą mieści się warsztat 
Zbigniewa, któremu nie przeszkadza, że widać tu instalacje 
piekarnika.
Większość wnętrz jest urządzona spójnie, jednak sypialnia 
wyłamuje się z ogólnego prymatu szarości i zgrzebności.  
Tu najwięcej do powiedzenia miała Joanna, która należy  
do miłośniczek wszelkich odcieni fioletu. Sprzyjający relak-
sowi nastrój wprowadzają lampy i zasłony sznurkowe, które 
zmiękczają toporność sosnowych belek konstrukcyjnych.

Drugim pomieszczeniem, w którym pominięto szary kolor, 
jest toaleta. Przy jej projektowaniu Zbigniew pozostawił cór-
ce całkowicie wolną rękę. Ewa zdecydowała się na boazerię 
pomalowaną na granatowo („uwielbiam odcienie niebieskie-
go!”) – oczywiste rustykalne wtrącenie. Żeby zachować nieco  
nowoczesnej surowości, zaproponowała autorski kinkiet nad 
lustrem – zwykły kabel elektryczny owinęła w bawełniany  
rękaw, który uszyła Joanna. I tak powstała unikatowa, desi-
gnerska lampka. Z kolei deski w łazience nasunęły pomysł,  
by zamiast standardowych drzwi do toalety wstawić typo-
wo wiejskie, z charakterystycznym serduszkiem. Nikt już 
nie pamięta, kto pierwszy wpadł na ten zabawny pomysł. 
Najważniejsze, że został on przywitany ogólnym aplauzem.  
Bo tej rodzinie poza wyczuciem stylu z pewnością nie można  
też odmówić niebanalnego poczucia humoru.

W łazience poza umywalką, 
wanną i toaletą udało się jeszcze 
wygospodarować miejsce na saunę. 
Rustykalny klimat wprowadzają deski 
sosnowe, którymi obudowano wannę 
i część podumywalkową, a tak lubiany 
przez gospodarzy industrialny akcent 
wprowadzają płyty gresowe do złudzenia 
przypominające skorodowaną miedź.

Łazienka 
z sauną



Ciepłe drewno i zimne kamienie, 
naturalne materiały i proste formy, 
nowoczesny design i rustykalne 
akcenty – tworzą wysmakowaną 
całość opartą na kontrastach.

producenci, wykonawcy i sklepy
CablePower (lampa nad schodkami do sypialni), Italux 
(lampa nad stołem, kinkiety w łazience), IKEA (podstawy  
lamp w salonie, łóżko, krzesła, zabudowa kuchenna), 
Normann Copenhagen (abażury lamp w salonie),  
Leroy Merlin (lampy nad łóżkiem), Mebelplast (sofy),  
Klink (kamienne płytki podłogowe w kuchni),  
Deco Unicat (stolik z palety), Maciej Marschall  
(rzeźba Ptak), Zbigniew Patalas (regał)

odinspiracjidorealizacji

Tworzy różnorodne projekty, skoncentrowane na oddaniu 
we wnętrzu charakteru osób w nim mieszkających. 
Łączy struktury, kolory, materiały, co za każdym razem 
daje niepowtarzalny efekt. Studio specjalizuje się także 
w unikatowych aranżacjach wnętrz pokoi dziecięcych 
dopasowanych do potrzeb małych klientów.

www.ewapatalas.pl; www.patalala.pl;  
studio@ewapatalas.pl; 608 632 241

Ewa Patalas-Mazur – Patalala Studio Wnętrz
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w stylu tego wnętrza
1. Stroik kwiat w skrzynce, HOME & YOU, 59 zł

2. Bawełniana tkanina Malin Våg, szer. 150 cm,  

IKEA, 19,99 zł/m

3. Krzesło Tobias z siedziskiem z tworzywa  

i nogami ze stali chromowanej, IKEA, 399 zł

4. Wiaderko z ocynkowanej blachy, wys. 30 cm, 

Madam Stoltz, CASA BIANCA, 24 zł

5. Lampa wisząca Norm 06 z tworzywa sztucznego, 

śr. 62 cm, PUFA DESIGN, 315 zł

6. Rama łóżka Malm do materaca  

o wym. 140 x 200 cm, okleina dębowa  

bejcowana na biało, IKEA, 499 zł

7. Narożnik Domino z kolekcji Coctail & Design, 

tkanina i kolor tapicerki do wyboru, SITS,  

od 6135 zł

8. Poszewka na poduszkę Grande Issimo,  

wym. 40 x 40 cm, HOME & YOU, 25 zł

Komplet zdjęć oraz  70 produktów w stylu tego 
wnętrza (ceny, adresy sklepów) prezentujemy w e-dodatku
do tego wydania: e-dodatek.czasnawnetrze.pl/cnw/

W wydaniu dostępnym na tabletach możesz  
zobaczyć więcej przedmiotów w stylu tego wnętrza

5

6

7

8


