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między błękitami

Tym mieszkaniem cały czas
można się cieszyć i coś odkrywać,  bo

projektantka Katarzyna Koszałka
W spomyślała nie tylko o wygodzie i luksusie, 

ale i  niespodziankach. 
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WWłaściciele apartamentu na co dzień mieszkają
poza Warszawą. Ale kiedy tylko chcą mogą wpadać
do stolicy i zorganizować u siebie biznesowe spot-
kanie, albo zostać na dłużej (mają trójkę dzieci) czy
zaprosić znajomych. Swój drugi dom znaleźli pięć
minut od centrum, na Powiślu. Zanim jednak pod-
jęli decyzję, do pustego apartamentu (właściwie
dwóch ze sobą sąsiadujących) zaprosili projektan-
tkę wnętrz Katarzynę Koszałkę. – Co da się z tym
zrobić – zapytali. Pani Katarzyna najpierw zobaczy-
ła mnóstwo ścianek działowych, bo pokoi było w
sumie sześć, a potem... widok. – Wszystkie okna
wychodziły na Wisłę. Widać było pasek nieba i
pasek wody, i odrobinę zieleni – opowiada. Ten nie-
zwykły obraz podsunął jej pomysł. 

Choć właściciele mieszkają w klasycznie urzą-
dzonym domu, tu miało być nowocześnie, nowo-
czesny jest przecież i budynek, i okolica (obok stoi
Centrum Kopernik). Na podłogi i część ścian Kata-
rzynie pasowało więc szczotkowane i olejowane
drewno (nawiązujące do drzew za oknem). Posta-
nowiła też dodać trochę błękitu – w obiciach fote-
li, blacie stolika, półkach (to nawiązanie do wody).

lampy, 
zazwyczaj
ledowe,
można włączać
na milion
sposobów. 
są dwóch marek -
artemide i xxxx.
Biokominek od
xxxxxxxxx
kształtem
nawiązuje do
wszechobecnych
obłości.
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Festiwal światła - nad wyspą
lampa xxxx, a czarna listwa to
xxxx. choć gotuje się tu od
czasu do czasu, za to na
najlepszym sprzęcie.kawiarka i
piekarnik - gaggenau, a
winiarka xxx.
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graFiki
jędrzeja,
najstarszego
syna, wiszą 
w całym domu.
lampa:
bo concept, 
dywan: 
comforty.

Zdecydowała się też na tak modne obłości (zachwycała
się nimi na targach dizajnu w Mediolanie). 

Najtrudniejsze było jednak połączenie dwóch 70 met-
rowych identycznych mieszkań w jedno. W pierwszym
Katarzyna urządziła salon z otwartą kuchnią (z niej
wychodzimy na taras), łazienkę, garderobę, pralnię i hol,
w drugim – sypialnie właścicieli (plus taras) z łazienką i
garderobą, pokój dzieci, gabinet.

W apartamencie wszystko kręci się wokół majmod-
niejszych mebli, lamp, dodatków i sprytnych rozwiązań,
które ułatwiają życie. W salonie jest to ściana zabudo-
wana różnej wielkości prostokątami, które nie tworzą
jednolitej płaszczyzny. Ta rzeźbiarska konstrukcja kryje
mnóstwo schowków – chociażby spory barek z półkami
wyłożonymi tkaniną (szkło wtedy nie stuka) i kargo na
alkoholowe akcesoria. Kolejnym zaskoczeniem jest
kryształowa ścianka. To pomysł Katarzyny, który zreali-
zowała czeska huta szkła. – Ścianka przyjechała w czę-
ściach a z nią monter, który w białych rękawiczkach zło-
żył wszystko w całość – wyjaśnia. Wystarczy promień
światła, a kryształ blikuje jak rzeka za oknem. Zaskakują-
ce są też krzesła z pamięcią obrotu. Wstajemy, a one z
powrotem same ustawią się równo jak w wojsku. 

W kuchni króluje wyspa z blatem zrobionym ze spie-
ku kwarcytowego. – Proszę zobaczyć, jaki jest cienki, bo
to wyjątkowo trwały materiał – mówi. Schowano w niej
płytę kuchenki i okap, który się wysuwa. Łatwo też wysu-

zaskakujące połączenie
plastiku i ceramiki czyli  
kolekcja kartell by laufen.
za siedziskiem w holu
znajdują się  skrzynki
i liczniki.
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TEKST: xxxxxxx
STylizacja: xxxxxxxxxxxx

zdjęcia: xxxxxxxxx

dysk pod
suFitem to xxx, a
łososiowe lampy
są z xxxx.
za Białymi
panelami na
ścianie
ukryto szafę,
wejście do
graderoby 
i gabinetu.
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w całym
apartamencie jest
dęBowa
podłoga
w łazience na
ścianach pojawia
się marmur.
do tego
Futurystyczna
umywalka marki
xxx i wanna
kaldewei.

nąć szuflady, bo mają elektryczny napęd. Natomiast w
sypialni  zobaczymy tapetę w twarze (nawiązanie do
miejskiego tłoku) i żyrandol Copernicus marki Artemi-
de. Miłą niespodzianką są szklane drzwi na korytarz,
które mogą być mleczne (kiedy sypialnia jest zajęta),
albo po przyciśnięciu guzika – przezroczyste (wtedy jest
doświetlony korytarz). W łazience z szarobrązowym
kamieniem pojawiły się dizajnerskie dodatki (modna
kolekcja Kartell by Laufen). Z kolei łazienka właścicieli
zaskakuje futurystyczną umywalką, która jest jedno-
cześnie lampą. Ciekawe światło zobaczymy też nad
wanną, coś jak wulkan wyrastający z sufitu. Wygodne są
też wysuwane z szafek półeczki zrobione na wzór bib-
liotecznych tiretów. Ale najlepszy jest obraz na ścianie.
To monitor (taki jak na lotniskach), na którym obejrzeć
można zdjęcia albo filmy.  – Sama wybrałam zdjęcia i
towarzyszącą im muzykę – opowiada Katarzyna. – Ciep-
łe oceany, bo właściciele sporo podróżują, czy pola gol-
fowe, bo to ich ulubiona gra. Skoro wszystko miało być
dopięte na ostatni guzik, to jest.

Właściciele zaakceptowali projekt, a potem w stylu
amerykańskim, chcieli od razu odebrać klucze do goto-
wego mieszkania. Katarzyna zastanawiała się, czy im się
spodoba? Teraz dzwonią, że odkryli kolejny schowek 
i myślą o remoncie starego domu.n

TEKST: Beata Woźniak
STylizacja: katarzyna SaWicka

zdjęcia: aneta tryczyńSka
KonTaKT do projEKTanTKi: Studio aranżacji 

Wnętrz mdom, WWW.mdom.pl


