
NATURALNIE BARWNY
Bezpretensjonalny, choć efektowny, salon urzeka  
dialogiem odcieni drewna z przygaszonymi tonami 
zieleni i różów. Efekt dopełniają przebłyski złota oraz 
neutralne biele i szarości. GDZIE KUPIĆ: sofa Lovely 
Annie – MiuForm; stolik Piedra – Kare Design; podusz-
ka w paski – Jysk; pozostałe poduszki – H&M Home

na kolor
Otwarcie 

Nowe mieszkanie miało  
otrzymać neutralną 
szatę. Jadwiga szybko 
przekonała się jednak  
do odważniejszych 
barw. Niezbyt obszerne  
wnętrza mimo to zyskały
na przestronności. 
Sekret tkwi w kilku  
prostych, ale bardzo 
przemyślanych  
rozwiązaniach.

TEKST PAWEŁ KALIŃSKI  PROJEKT ALEKSANDRA 
KUROWSKA, AGATA PIWOWARCZYK  STYLIZACJA  
I ZDJĘCIA MARTA BEHLING/PION POZIOM

więcej na       urzadzamy.pl
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Kiedy Jadwiga postanowiła zmienić mieszkanie, 
z prośbą o przygotowanie projektu – ponownie,  
jak przed paru laty – zwróciła się do Agaty Piwo- 
warczyk, która z kolei do współpracy zaprosiła 
Aleksandrę Kurowską. Właścicielka chciała, 

by nowe lokum, wzorem poprzedniego, było utrzymane w be-
żach i szarościach. Ale gdy projektantki podsunęły pomysł 
zieleni w obu pokojach i kuchni oraz granatu w łazience,  
Jadwiga zgodziła się, dając dowód otwartości na trendy. Szyb- 
ko przekonała się też do podłogi w nieoczywistym kolorze 
kawy z mlekiem. Przystała na wariacje na temat lamperii. 
Zdecydowała się na zakup różowej sofy. Od Jadwigi wyszedł 
ponadto pomysł wprowadzenia ażurowej przesłony w prze-
świcie między salonem i kuchnią. Architektki zaproponowały 
z kolei, by zlikwidować drzwi z przedpokoju do kuchni, 
a te prowadzące do salonu zastąpić przesuwnymi. W oknach 
– zamiast surowo wyglądających rolet – zawiesiły firanki 
i zasłony (łatwe do prania, co ważne dla Jadwigi). Zadbały 
o przepastne zabudowy, kryjące domowy mikrokosmos przed-
miotów. Wreszcie – starannie rozmieściły niebanalne lampy, 
by światło kreowało strefy funkcjonalne i optycznie powięk-
szało przestrzeń. Efekt? Trudno dziś uwierzyć, że mieszkanie 
liczy tylko 43 metry kwadratowe. Mały wielki sukces!•

MOŻE CZIPSA?
Nad stołem Felicio, Signal 
Meble wisi lampa Bark, 
Aagath. Miała mieć odcień 
różu, omyłkowo przyszła 
beżowa. Projektantki 
zamierzały wymienić ją na 
właściwą, ale Jadwiga nie 
chciała się już z nią rozstać. 

POSTAW (NA) SZTUKĘ
Mieszkanie zdobią pełne uroku grafiki Aleksandry  
Morowiak (aleksandramorowiak.com). Część wisi  
na ścianach, inne stoją – na półkach (tu Halfworlds 
Dusty Pink i Bird Melody) czy na stoliku w sypialni.

RELAKS WŚRÓD ZIELENI
Ciemniejszy pas w dolnej części ścian tworzy przytulny nastrój 
w salonie. A przy tym odczarowuje lamperię, niesłusznie kojarzo-
ną tylko z PRL-em. GDZIE KUPIĆ: lusterko w plecionej ramie  
Atmosphera – emako.pl; kwietnik ścienny – bujnie.pl; żyrandol 
Lamp Design – imperiumlamp.pl

43 m²

PLAN MIESZKANIA

garde-
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Więcej modnych 
akcesoriów 
na urzadzamy.pl

3 KONEWKI
BN-0042948 marki 

Born in Sweden stal 
i silikon, poj. 1,5 l,  

fabrykaform.pl

Grace marki PT Living, 
metal lakierowany,  
poj. 1,2 l, bonami.pl

258 zł

156 zł

229 zł

Quench marki  
Umbra, stal,  

poj. 1 l, sfmeble.plZd
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Jadwiga
Analityczny umysł głównej  

księgowej harmonijnie  
łączy z zainteresowaniami  

kulturalnymi – kocha książki, 
muzykę, teatr. Ma liczną  

rodzinę, na którą w Krakowie 
zawsze czeka rozsuwany stół 

i rozkładana kanapa. 

CIĄG ROBOCZY
Jednorzędową zabudowę wymógł metraż aneksu kuchennego. 
Przed remontem pomieszczenie było zresztą jeszcze dłuższe 
– jego kosztem powstała szafa w korytarzu. Dzięki delikatnym 
ramkom górne szafki w kuchni nie są monotonne. Proporcje 
wnętrza poprawił też regał z prześwitem do salonu. 

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI PLAN
Płyta i piekarnik stoją na tle komina. Wnęka na prawo od niego 
pozwoliła pogłębić dolne szafki oraz stworzyć schowki nad 
blatem (zielone fronty). Ażurowy regał, podobnie jak komody 
w salonie, półki w sypialni i wszystkie zabudowy w mieszkaniu 
to dzieło sprawdzonej firmy Satora & Emao.
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PRACA DOMOWA

1Klauzula poufności. To wnętrze ma służyć przede 
wszystkim do wypoczynku. Dlatego komputer, 

rachunki i wszystkie ważne dokumenty po godzinach 
powinny znikać w szufladach i szafkach. 

2Ocieplanie wizerunku. Profesjonalny chłód zostaw 
w firmie, do domu wybieraj meble i akcesoria  

o wdzięcznych formach. W pięknym otoczeniu pracę 
wykonuje się przyjemniej, a więc i sprawniej.

3Zakres obowiązków. Nie zabieraj laptopa do łóżka, 
chyba że chcesz obejrzeć film albo napisać prywatny 

e-mail. Oszczędzisz sobie zarówno trudności w zasypia-
niu, jak i problemów z kręgosłupem. 

Jak zachować równowagę między 
sprawami osobistymi a zawodowymi, 
gdy biuro trzeba urządzić w sypialni?

ALEKSANDRA KUROWSKA  
aleksandrakurowska.com
 

AGATA PIWOWARCZYK 
apinteriors.pl

Za zamkniętymi drzwiami
Zabudowa łazienkowa wykonana na miarę pozwala efektywnie 
wykorzystać dostępną kubaturę, w estetyczny sposób pokonać 
najróżniejsze wyzwania funkcjonalne oraz zapewnić porządek 
we wnętrzu. Górna szuflada szafki pod umywalką mieści 
kosmetyki i przybory higieniczne, ale już kolejna – wygodny 
pojemnik na pranie. Uskok blatu w pewnej mierze zdradza obec-
ność pralki. Nie byłoby go jednak, gdyby wybór Jadwigi padł 
np. na umywalkę wpuszczaną, albo gdyby wybrać urządzenie 
przeznaczone do zabudowy. Tu jednak celem było przeniesie-
nie z poprzedniego mieszkania dobrego, zaledwie kilkuletniego 
sprzętu. Bardzo pojemna szafka nad WC powtarza kolor płytek, 
by kompozycyjnie łączyć się z obudową stelaża. Została jednak 
oddzielona otwartą półką z podświetleniem, dzięki czemu  
całość (mimo nasyconej barwy) nie stała się optycznie ciężka. 

GABINET (URODY)
Stolik (Signu Design) z szeroką szufladą, zgrabnie łączy funkcje 
toaletki oraz biurka. I to również teraz, gdy nieoczekiwanie stał 
się dla Jadwigi głównym miejscem do pracy. GDZIE KUPIĆ: 
krzesło Cheri Gold – ikershop.com; liść palmowy – Madam Stoltz

KASKADA
Dotąd Jadwiga miała wannę, 

teraz była zdecydowana  
na natrysk (widać go w lustrze 
z Zara Home). Z kolei wyma-

rzoną umywalkę w formie 
misy „łamany”, dwupozio-

mowy blat zdołał pogodzić 
z ukrytą w szafce pralką 

– i z wymogami ergonomii. 
GDZIE KUPIĆ: baterie Omni-

res – in360.pl; umywalka 
Excellent – ebalia.pl; lampa 
Maytoni – tomix.pl; rzeźba  

– H&M Home

ZMIANA POZYCJI
W sypialni pasy dwóch  
kolorów biegną pionowo, 
asymetrycznie do osi ściany 
i do łóżka (Homla). Po zmro- 
ku wyplatana lampa (Good & 
Mojo) rzuca siatkę refleksów. 
GDZIE KUPIĆ: doniczka  
biała – H&M Home; filiżanka 
Główka (na zdj. poniżej)  
– endeceramics.pl

DRUGIE DNO
Dekoracyjna półka 
(między zabudową WC 
a szafką wiszącą) kryje 
pewien sekret. Płyta w tle 
jest uchylna. Po otwarciu 
odsłania licznik wody, 
umieszczony na kłopotli-
wym dla projektantek po-
ziomie. Ich dobry pomysł 
(oraz dostępność stelaża 
o wysokości niższej niż 
standardowa) pozwolił 
przekuć wadę w zaletę. 
GDZIE KUPIĆ: płytki 
Harmony California Blue, 
Peronda – dekordia.pl
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