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Przedwojenny dom, a w nim 
nowoczesne mieszkanie.  
Małe, ale bardzo zaskakujące.  
Jego projekt przyniósł autorowi 
nagrodę 10-lecia konkursu 
VASCO Integracja.

witajcie

Luksus
projekt: Karol Ciepliński; zdjęcia: Bartłomiej Senkowski;  
stylizacja: Justyna Leśniak; tekst: Urszula Deda-Bieroń
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Jednopojowe mieszkanie- 
-studio połączone z kuchnią 

plus łazienka. Całość 
podporządkowana geometrii, 

a więc proste linie, proste 
płaszczyzny. Projektant niczego 

nie pozostawił przypadkowi. 
Np. jeśli ściana zamykająca 

z boku kuchnię dochodzi do 
drewnianej podłogi pokoju, 

to dokładnie na linii łączenia 
klepek. Jeśli grzejnik, to 

VASCO Niva, swoim kształtem 
idealnie współgrający z białymi 

prostokątnymi meblami.

Krakowska kamienica z 1934 roku należała 
niegdyś do znanego i cenionego architekta 
Zygmunta Grünberga, współautora dwudzie-
stowiecznego pejzażu mieszkaniowych dzielnic 
Krakowa. Modernistyczny budynek poddano 
pieczołowitej renowacji, pozostawiając wszyst-
ko, co tylko udało się zachować. – Na klatce 
schodowej pięknie odrestaurowana szachow-
nica przedwojennego lastrika, stara kuta ba-
lustrada… Nawet drzwi wejściowe pozostały 
oryginalne, te same, którymi wchodził pierwszy 
właściciel i twórca tego domu – opowiada archi-
tekt Karol Ciepliński, właściciel biura projekto-
wego Blackhaus. – Trafiłem tutaj, szukając dla 
siebie mieszkania. Już schody robiły wrażenie, 
a kiedy wszedłem na trzecie piętro do wystawio-
nego na sprzedaż lokalu i spojrzałem w okno, 
za którym zieleniło się drzewo, pomyślałem:  
to jest właśnie to!
Mieszkanie niewielkie, 27 m², o takie Karolowi 
chodziło. Duże okno, a za nim balkon – mały, 
ale jest. Kolejny plus. No i jeszcze rzecz nie do 
przecenienia: do Starego Miasta idzie się stąd 
piechotą zaledwie dziesięć minut. – Oczywiście 
znalazły się i minusy – wspomina architekt – ma-
leńka, bo ledwie dwumetrowa łazienka, kuchnia 
w niewygodnym moim zdaniem kształcie litery 
L… To jednak nie było problemem. Wystarczy-
ło przesunąć ściany i dziś komfortowa łazienka 
ma pięć metrów kwadratowych, kuchnia zyska-
ła kształt prostokąta, w którym wszystko jest  
w jednym ciągu, wygodnie, każda rzecz pod ręką,  
a w przedpokoju znalazło się jeszcze miejsce  
na głębokie, pojemne szafy.
Architektowi zależało, żeby maleńkie lokum 
było bardzo jasne. Wprawdzie na brak słońca 
akurat narzekać w nim nie można, postanowił 
jednak zrobić wszystko, żeby je jeszcze bardziej 
doświetlić. – Uważam, że światło nie tylko two-
rzy nastrój, ale i powiększa wnętrze – tłumaczy. 



Prostota, ciepło i elegancja. 
Przytulności dodają miękkie 
zasłony i dzianinowa narzuta, 
elegancji zaś stary stylowy 
fotel, któremu zafundowano 
nowe obicie. Wraz z wiszącym 
na ścianie danielem tworzą 
zaskakującą parę – są jak  
dwa elementy przeniesione  
tu z myśliwskiego dworku…



– Właśnie dlatego w pokoju króluje biel. Białe jest wszystko, co 
tylko mogło być białe. Jedyny kolor, jaki się tu pojawia, to bar-
wa jasnego drewna: na podłodze dębowa olejowana klepka 
ułożona w jodełkę, dopasowany do niej stolik, nogi krzeseł,  
no i stoliczek nocny, zwykły pieniek, surowy, z sękami.
Podobny pieniek stoi w łazience, ale nie on zwraca w niej 
największą uwagę. Wchodząc tu, nagle znajdujemy się  
w innym świecie. Zamiast bieli – czerń. Czarne ściany, czar-
no-biało-szara podłoga i czarny sufit, z którego spogląda na 
nas… piękna dziewczyna. „Dziewczyna z perłą”. – Obraz Jana 
Vermeera, ulubiony mojej mamy. Długo się zastanawiałem, 
czy umieszczenie go tutaj to nie nazbyt szalony pomysł. Jed-
nak, myślałem, te kolory tak idealnie pasują do całej reszty,  
a w dodatku oczy dziewczyny patrzą w dobrą stronę…  
I to już był argument nie do odrzucenia – żartuje architekt.  
– Potem długie godziny kleiliśmy z tatą tę tapetę. Opłaciło się, bo 
gdy dodałem odpowiednie oświetlenie, wnętrze nabrało nie-

Zamiast nocnego stolika – zwykły pieniek. Spękany i pełen sęków,  
został poddany tylko pobieżnej obróbce stolarza. Nad nim… filiżanka  
z łyżeczką, czyli po prostu nocna lampka. Mały żart, który również  
decyduje o uroku wnętrza.



zwykłego, trochę teatralnego charakteru. „Dziewczyna z per-
łą” to znak rozpoznawczy tego mieszkania i chyba największe  
w nim zaskoczenie. Ale niejedyne. Pierwszym zaskakującym 
elementem jest daniel, patrzący na wchodzących ze ściany 
nad łóżkiem. – To na niego goście zwracają największą uwa-
gę. Ba, niektórzy nawet twierdzą, że wrócą tu specjalnie dla 
niego – śmieje się gospodarz.
Zaczynając pracę nad urządzeniem lokum-studia, Karol Cie-
pliński miał zamiar sam w nim zamieszkać, ale… – Po drodze 
zamiar się zmienił. Postanowiłem je wynajmować przyjeż-
dżającym do Krakowa turystom, a jednocześnie wykorzy-
stywać jako mieszkanie pokazowe – tłumaczy. – Zapraszam  
tu moich klientów i prezentuję różne detale i rozwiązania. 
Ot, choćby zlicowane ze ścianą cokoły przypodłogowe, bar-
dzo praktyczne, bo nie zbiera się na nich kurz, albo ściany 
w łazience pomalowane farbą antybakteryjną, jaką maluje 
się sale operacyjne. Każdy naocznie może się przekonać, 
że w łazience niekoniecznie trzeba kłaść kafelki, że krany 
umywalkowe mogą być zainstalowane wprost na ścianie,  

a kaloryfery wcale nie muszą być elementem do ukrycia. 
Właśnie kaloryfery przyniosły Karolowi Cieplińskiemu suk-
ces: nagrodę 10-lecia konkursu VASCO Integracja, którą jury 
przyznało autorowi projektu wybranego spośród wszystkich 
nagrodzonych w historii konkursu, a więc w jego dziesię-
ciu edycjach. – Decydując się na grzejniki tej firmy, nie my-
ślałem o konkursie, ale o tym, by ładnie się wpasowały we 
wnętrze – opowiada laureat. – Do pokoju wybrałem model  
z serii Niva. Są to grzejniki, które, zależnie od woli architekta, 
albo stają się niewidoczne, albo wręcz przeciwnie – są ele-
mentem dekoracyjnym. U mnie miały „zniknąć” – poziomy pod 
oknem, pionowy przy drzwiach. I rzeczywiście zniknęły, białe 
prostokątne panele idealnie wtopiły się w tło i sąsiedztwo po-
dobnie białych i prostokątnych mebli. W łazience natomiast 
zawisł czarny VASCO Arche Bad, który pięknie wypełnił ścianę  
i szeregiem poziomych rurek znakomicie współgra z sześcio-
kątami mozaiki na podłodze. O ostatecznym efekcie projektu 
decyduje nawet drobiazg – kwituje architekt. – A kaloryfer, 
wbrew pozorom, wcale do drobiazgów nie należy.

W niewielkim pomieszczeniu kuchnia nie mogła być duża – mieści się w niej jednak wszystko, co w tym wnętrzu niezbędne. Nie brakuje ani piekarnika,  
ani zmywarki, jest też oczywiście kuchenka (dwupalnikowa). Całą zabudowę, zaprojektowaną przez właściciela, wykonano z lakierowanego MDF-u.



Wnętrze nieco teatralne: łazienka pod 
znakiem zerkającej z sufitu „Dziewczyny 
z perłą”. Tapetę z reprodukcją obrazu 
Jana Vermeera wykonano na zamówienie. 
Na podłodze kafelki – mozaika również 
zaprojektowana i zrobiona specjalnie do 
tego wnętrza. Z rysunkiem sześciokątów 
współgra inny geometryczny element  
– wiszący na gładkiej, pokrytej czarną 
farbą ścianie elegancki grzejnik 
łazienkowy VASCO Arche Bad.
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