
Wwitajcie

Biel, kolor drewna i szarość – w całym mieszkaniu 
konsekwentnie powtarzają się te trzy kolory. Ta zasada 
dotyczy także dekoracji. – Przez chwilę miałam ochotę 
ją przełamać – mówi gospodyni i zarazem projektantka 
tego wnętrza. – Myśleliśmy o kolorowej grafice 
na ścianie w salonie. Długo szukaliśmy odpowiedniej, 
ale ostatecznie wybraliśmy czarno-białe „Spotkanie” 
autorstwa Doroty Nowak. 

 82 |  czas na wnętrze



projekt i stylizacja: Paulina Kostyra-Dzierżęga 
zdjęcia: Wojciech Szwej 
tekst: Urszula Deda-Bieroń

Jasne, funkcjonalne i nowoczesne 
– ale w stuletniej kamienicy. Takie jest 
mieszkanie, które jury IX edycji Konkursu 
VASCO Integracja uhonorowało II nagrodą 
w kategorii projektów zrealizowanych.

Dyskretna
KONSEKWENCJA
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ZZamieszkać w przedwojennej kamienicy – to było marzenie 
Pauliny i Jarka, kiedy postanowili zamienić dotychczasowe 
mieszkanie na większe. Okazało się, że wcale niełatwo je speł-
nić. W Katowicach wprawdzie starych kamienic nie brakuje, 
ale… – Oglądaliśmy w nich niejeden lokal – opowiada Paulina 
– niestety zwykle sam budynek był w opłakanym stanie. Insta-
lacje w całości do wymiany, ogrzewanie węglowe, zaniedba-
ne części wspólne. To odstraszało. W końcu jednak dopisało  
nam szczęście. 
Trzypiętrowa kamienica z 1900 roku, w samym centrum miasta, 
o krok od archikatedry. Właśnie zaczęto ją odnawiać i mieszka-
nia były na sprzedaż. – Trafiliśmy tam, gdy deweloper rozpo-
czynał generalny remont, jeszcze przed wyodrębnieniem lokali. 
Na tym etapie mieliśmy możliwość wyboru metrażu przyszłe-
go mieszkania. Zajmując część korytarza, udało się połączyć  

planowane tu pierwotnie dwa mniejsze lokale w jeden o więk-
szej powierzchni. I jeszcze dodatkowy plus: niewielka liczba 
istniejących ścian pozwalała na dużą dowolność aranżacyjną. 
Nie było się nad czym zastanawiać, decyzja zapadła niemal  
z marszu – wspomina Paulina.
110 m² otwartej przestrzeni, jasnej, z dużymi oknami wychodzą-
cymi na wschód i zachód – nowa właścicielka, architekt Pauli-
na Kostyra-Dzierżęga, widziała tu dla siebie pole do popisu. 
– Możliwości aranżacyjne były ogromne – wspomina. – I pracy 
też dużo, bo w momencie kupna remontowany „od podszewki” 
lokal był w stanie surowym. Dosłownie słoma spadała z sufi-
tu, bo wymieniany strop jeszcze nie był gotowy, a nad nami  
jest tylko poddasze. 
Układ funkcjonalny mieszkania nie pozostawiał wątpliwo-
ści. Wiadomo było, w której części pustego pomieszczenia  

Białe matowe fronty szafek w zabudowie wykonano z lakierowanego MDF-u. Ten sam materiał został użyty do wykończenia ściany nad blatem. 
– To znakomite rozwiązanie, sprawdziłam je już wcześniej, w naszym poprzednim mieszkaniu. Nie ma problemu z utrzymaniem 
takiej ściany w czystości. Podobnie świetnie się sprawują białe blaty laminowane – zapewnia projektantka.

W kuchni
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Piękna barwa drewna wprowadza do białego 
salonu naturalne ciepło. Stojące na oknie figurka 
św. Barbary i zegar w kształcie stożka tworzą 
wręcz wysmakowany komplet z efektownym 
dębowym stołem. Solidny mebel sprawia wrażenie 
nierozkładanego, jednak można go rozsunąć, 
zyskując blat o długości 3 m. Kaloryferów, 
które skutecznie ogrzewają ogromną kubaturę 
salonu, na pierwszy rzut oka nie widać. A właściwie 
widać, tyle że umieszczone pomiędzy oknami białe 
panele łatwo wziąć za dekorację. Tymczasem 
są to grzejniki VASCO Niva.

Biel ogrzana
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Za szarym regałem znajduje się pralnia i pojemne 
szafy. A wszystko razem stanowi „trzon” mieszkania. 
Można go obejść dookoła. Fronty szafek oraz półki 
od strony salonu wykonano z płyty melaminowanej 
w kolorze jasny grafit. 

Punkt centralny
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będzie strefa dzienna, a w której prywatna. – Pierwotnie w ca-
łym wnętrzu były tylko trzy ściany – mówi Paulina. – Udało się  
je dobrze wykorzystać. Umieściłam między nimi pralnię,  
a po ich zewnętrznych stronach pojemne szafy – tłumaczy. 
Rozwiązanie oryginalne, bowiem pralnia i szafy tworzą razem 
rodzaj kubika, który można obejść dookoła. I to on, ustawio-
ny w centrum mieszkania, oddziela strefę dzienną od łazienki 
gospodarzy, obu sypialni i gabinetu, stanowiąc „trzon”, wokół 
którego toczy się nasze codzienne życie.
Oczkiem w głowie gospodarzy był salon z kuchnią. Taki,  
by można w nim było przyjmować liczną rodzinę i przyjaciół.  
– Lubię gotować dla gości jednocześnie spędzając z nimi czas, 
dlatego kuchnia musiała być otwarta – mówi Paulina. – I ko-
niecznie z wyspą, co do tego oboje z mężem nie mieliśmy wąt-
pliwości. Pierwotnie wyspa miała być płaska, ale ostatecznie 
jest podwyższona od strony salonu – nie zabiera przestrzeni, 
a jednocześnie zasłania to, co w kuchni nie zawsze ciekawe. 

Z całą pewnością przestrzeni w tym mieszkaniu nie brakuje.  
Dodają jej ogromne okna z widokiem na miasto, potęguje pro-
stota urządzenia i jasne kolory. – Chcieliśmy mieć wnętrze no-
woczesne i z oddechem, urządzone z konsekwencją i umiarem,  
a jednocześnie bardzo funkcjonalne – opowiada projektantka.  
A więc sprzęty tylko niezbędne i o prostej formie. Minimum 
dekoracji. Kolory? Jasne, stonowane. We wszystkich po-
mieszczeniach dominuje biel ożywiona spokojną szarością 
i naturalną barwą drewna. – Zależało mi na zastosowaniu  
w całym mieszkaniu jednolitych materiałów, kolorów i fak-
tur – tłumaczy Paulina. Na przykład podłoga: wszędzie jest 
identyczna, panele w kolorze klonu, o frezowanych krawę-
dziach. A jeśli już ze względów praktycznych przy wejściu  
i w kuchni położyliśmy gres, to ten sam jest w łazience.  
Albo obudowa „trzonu”: od strony holu jest z płyt pokry-
tych okładziną o barwie i strukturze dębu. Wcześniej wy-
braliśmy inną, ale gdy Jarek niespodziewanie wyszukał  

Ściany są wykończone okładziną o barwie i strukturze 
naturalnego dębu. Drzwi do znajdujących się tu szaf i do pralni 
są bezuchwytowe – wszystko razem wygląda więc jak gładka 
drewniana ściana. Na podłodze płytki gresowe, te same, 
co w łazienkach, ale większe (30 x 60 cm). W proste, czyste 
wnętrze ładnie wpisuje się grzejnik VASCO Niva.

W holu

SALON
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Jest połączona z garderobą – co już 
na wstępie było jednym z głównych 
założeń projektu. Ścianę z wejściem 
do garderoby wykończono okładziną 
z płyty melaminowanej w kolorze jasny 
grafit, identyczną jak ta w salonie. 
Efektowną ozdobę wnętrza stanowią 
zegary. – To stare czasomierze, każdy 
z nich ma swoją historię. Podarował 
je nam mój teść, znany kolekcjoner, 
właściciel pięknej kolekcji zegarów 
– wyjaśnia pani domu. Uzupełnieniem 
dekoracji są grafiki na przeciwległej 
ścianie. Obowiązkowo w drewnianych 
ramach.

Sypialnia

 czas na wnętrze |  89



Duże lustro umieszczone nad umywalką 
optycznie powiększa wnętrze. Obok wanny 
widać w nim kabinę prysznicową typu 
„walk-in”– wygodną, z prysznicem 
i deszczownicą.
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stół-ideał, zmieniliśmy decyzję i okładzinę dobraliśmy do niego.  
I ta sama znalazła się na zabudowie w łazience. 
Konsekwencja przede wszystkim. Nawet nieliczne ozdoby zo-
stały dobrane tak, by łączył je materiał, z którego zostały wy-
konane – Zdecydowałam, że w większości powinno być nim 
drewno, bo ono wprowadza do białego wnętrza kolor i natural-
ne ciepło – mówi Paulina. – Zegary w drewnianej obudowie, fi-
gurka świętej Barbary, drewniane ramy obrazów… to prezenty, 
które świetnie wpasowały się we wnętrze, nadając mu jedno-
cześnie indywidualny charakter. A żeby wszystko było spójne, 
chciałam, żeby i użytkowe sprzęty miały elementy drewniane. 
Z krzesłami nie było problemu, ale wyszukanie do sypialni  
kinkietów na drewnianych wysięgnikach zajęło mi sporo  
czasu – wspomina projektantka. – Ale wiadomo: diabeł tkwi  
w szczegółach.
Szczegółem, który zwykle chciałoby się w mieszkaniu ukryć,  
są grzejniki. Projektantka zrobiła z nich atut. – Pierwotnie 
chcieliśmy w części dziennej założyć ogrzewanie podłogowe 
– opowiada – ale ze względów technicznych okazało się to nie-
możliwe. Grzejniki były więc nieuniknione. W dodatku musiały  
być duże, bo kubatura do ogrzania, jak na mieszkanie  
w kamienicy przystało, dość spora. Tradycyjne kaloryfery, 

umieszczane pod oknami, z góry odpadały. Przede wszyst-
kim ze względów estetycznych: niskie i biegnące wzdłuż 
całego pokoju stałyby się elementem dominującym. Osta-
tecznie więc sięgnęliśmy po grzejniki VASCO Niva. I to był 
strzał w dziesiątkę! W salonie zawisły trzy, a kolejny w kory-
tarzu. Prawdę mówiąc, do ogrzania wystarczyłyby mniejsze,  
ale te o większych gabarytach wybraliśmy ze względów wi-
zualnych, by pasowały do ogromnych okien. Są niesamowite:  
dekoracyjne, a jednocześnie niewidoczne. Znajomi, którzy 
wchodzą tu po raz pierwszy, pytają: a gdzie jest kaloryfer?  
– śmieje się Paulina. – Idąc za ciosem, także w łazience i sy-
pialni powiesiliśmy grzejniki VASCO – modele Carre i Flatline.  
Są nie tylko ładne, ale też błyskawicznie ogrzewają wnętrze. 
Grzejniki przyniosły projektantce sukces: wymarzone  
mieszkanie, które zaprojektowała dla siebie i męża, zostało 
wyróżnione II nagrodą w IX edycji konkursu VASCO Integra-
cja w kategorii projektów zrealizowanych. – To satysfakcja,  
ale w związku z tym mieszkaniem cieszy mnie coś jeszcze. 
Oboje z mężem kochamy Katowice, chcielibyśmy, żeby mia-
sto kwitło, a stare kamienice odzyskały blask. Fakt, że dokła-
damy do tego naszą małą prywatną cegiełkę, jest dla nas  
nie do przecenienia.

Konsekwentnie użyto w niej tych samych 
materiałów, które znalazły się 
w pozostałych pomieszczeniach. 
A więc gres – identyczny jak ten 
na podłodze w holu i w kuchni. 
Szare, strukturalne płytki są w dwóch 
rozmiarach: 60 x 60 cm na podłodze 
i 30 x 60 cm na ścianach. Okładzina 
w kolorze naturalnego dębu, ta sama, 
którą od strony holu obłożono „trzon” 
z pralnią i szafami. Na ścianie obok 
drzwi biały grzejnik VASCO Carre.

Łazienka 
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