
Na Powiślu, najmodniejszej 
dzielnicy Warszawy, powstało 

mieszkanie dla młodych ludzi, 
którzy myślą perspektywicznie. 
Stąd duży metraż i dodatkowe 

sypialnie z łazienkami  
oddzielone od części dziennej.  
Na razie zatrzymują się w nich 

przyjaciele zapraszani  
na dłużej. Za kilka lat  

zamieszkają w nich dzieci.

ROZWOJOWY
TEKST ZUZA OLCZAK
STYLIZACJA MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA  
ZDJĘCIA ŁUKASZ PĘCAK
PROJEKT BARTOSZ KAZBERUK
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KOMPOZYCJA Z WALCEM 
 Zabudowa pokryta ciemnym fornirem 

oddziela kuchnię od strefy wypoczynku  
(po drugiej stronie stanowi wsparcie  

dla telewizora). W szafkach nie ma 
uchwytów, co potęguje wrażenie monolitu. 

Wyraźnie zarysowane pionowe podziały 
są powtórzone na białej wyspie – to daje 

wrażenie elegancji i ładu. Wyspa jest 
dwustronna, szafki od strony jadalni są 

płytsze, pełnią funkcje kredensu. 
GDZIE KUPIĆ: misa na owoce  

w kształcie wieloryba, białe butelki  
i szklanki na stole – Saletti; flakon  

z tulipanami, pojemnik na zioła, talerze, 
–  frasco.pl; krzesła – lepukka.pl
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Bartosz Kazberuk 
Prowadzi pracownię projektową  

Manypoly. Tworzy wnętrza dostosowane  
do potrzeb, trybu życia i charakteru 

właścicieli. Sam lubi rozwiązania proste, 
funkcjonalne, bez ozdobników. Zapalony 

rowerzysta, który po mieście śmiga  
na dwóch kółkach między samochodami  

– także wtedy, gdy jedzie na spotkania  
z klientami.  

Z szóstego piętra nowoczesnego apartamen-
towca widać Stadion Narodowy, Centrum 
Nauki Kopernik i budynki zabytkowej 
Elektrociepłowni Powiśle, w których wkrótce 
powstaną lofty. Warszawskie Powiśle zdecy- 

dowanie jest dziś „hot”. Dzielnica malowniczo zanurzona 
w zieleni, historyczna, ale i tętniąca młodzieńczą energią 
(mieści się tu uniwersytet, szkoły muzyczne, biblioteki, jest 
infrastruktura sportowa). Idealne miejsce dla ludzi, którzy 
dużo pracują, ale też uwielbiają życie miejskie – dzień 
zaczynają od biegania nad Wisłą, a kończą na koncercie 
w klubie. Świetne również dla rodzin z dziećmi.

Bartek co prawda dzieci jeszcze nie ma, ale myśli per- 
spektywicznie. Dlatego też od razu połączył ze sobą dwa 
mieszkania. Operacja nie była prosta, nie chodziło bowiem 
tylko o wybicie przejścia z jednego lokalu do drugiego, ale 
o całkowite przearanżowanie przestrzeni, tak by powstały 
dwie wyraźnie wydzielone strefy – prywatna i dzienna,  
oraz zaciszne miejsce do pracy. 

– Wbrew pozorom nie trzeba było wyburzać wielu ścian, 
za to zmiana funkcji poszczególnych pomieszczeń była 
ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w części sypialnianej, 
która powstała w większym mieszkaniu. Należało zlikwido-
wać kuchnię, a w zamian wybudować dodatkową łazienkę 
– wspomina Bartosz. 

W strefie prywatnej gwiazdą jest główna sypialnia  
z garderobą i łazienką, obok niej są tu jeszcze dwa pokoje 
ze wspólną łazienką dostępną z przedpokoju. Styl?  
Jak najprostszy, nazywany przez gospodarza minimalizmem 
użytkowym. 

– Otwarta, nowoczesna przestrzeń jest łatwa do udeko- 
rowania – wyjaśnia. – Chciałem, zeby w mieszkaniu było  
jak najmniej wolnostojących mebli, większość to zabudowy, 
wykonane na zamówienie. We wszystkich sypialniach,  
poza główną, szafy z łóżkami tworzą jedność. Dzięki temu 
uniknąłem zagracenia pomieszczeń i zyskałem dużo miejsca 
do przechowywania. Każdy centymetr kwadratowy został 
wykorzystany!  

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 
Ścianę na wprost wejścia wyłożono lustrem. Ponieważ sięga od podłogi  

do sufitu i nie zostało ujęte w ramy wywołuje ciekawe złudzenia optyczne:  
granice się zacierają, nie wiadomo, co jest odbiciem, a co rzeczywistością.  
Na wprost długi ciąg roboczy, który „zakręca” pod okno – w tym miejscu  

zainstalowano zlewozmywak, dzięki temu pracuje się przyjemniej.  

TAK MIESZKAMY

WIOSNA, ACH TO TY! 
Stonowane, urządzone w barwach ziemi wnętrza ożywia  
biel i odcinająca się od niej świeża zieleń dodatków  
– gdy się znudzi, łatwo ją można zastąpić innym kolorem.  

PODŁOGA  
DO WNĘTRZA
1. Gres Inwest, szkliwiony, 
matowy, 51,66 zł/m2,  
sklep.paradyz.com
2. Deska parkietowa dąb,  
20 mm, 84,98 zł/m2,  
Praktiker
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KURTYNA W DÓŁ! 
Bibeloty i podręczne drobiazgi zaburzałyby ład minimalistycznego 

wnętrza, ale bez nich obyć się też nie można. Problem został  
rozwiązany w sposób prosty i efektowny zarazem – szafę,  

która pełni również funkcję biblioteczki, przesłonięto kotarą, miękkie 
fałdy malowniczo opadające ku podłodze podświetlono.  

GOŚCIE, GOŚCIE... 
Część dzienna została tak zaprojektowana, żeby można w niej było urządzić i duże przyjęcie, i kameralne spotkanie  

dla kilku osób. Została wyraźnie oddzielona od strefy prywatnej, do której wchodzi się jak do bajkowej Narni – przez szafę.  
To widoczna w głębi zabudowa z fornirowanych płyt, w które zostały wpasowane drzwi bezprzylgowe maskując to przejście. 

GDZIE KUPIĆ: fotel Egg – Fritz Hansen; lampy stojące – Artemide  
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PACHNĄCE SNY 
Gotowe aromaty nie wszystkim odpowiadają, 
zwłaszcza w sypialni. Czym je zastąpić?    

1Naturalne zapachy do szafy. Można użyć ziół  
z doniczki, sosonowych igieł, płatków kwiatów, przypraw 

i skórek owocowych. Świeże rośliny należy zawsze dobrze 
wysuszyć – ułożyć na papierowym ręczniku i odstawić  
w chłodne i zacienione miejsce (nigdy na słońcu, bo stracą 
olejki eteryczne!). Potem zapakować do lnianych lub baweł-
nianych woreczków i gotowe! Możesz zmieszać np. trzy 
łyżki płatków róży, łyżeczkę płatków lawendy i odrobinę  
kłącza irysa lub łyżkę sosnowych igieł, łyżkę liści mięty, 
odrobinę skórki z cytryny. Pachną około miesiąca.  

2Ekologiczne świece zapachowe. Należy unikać parafiny! 
Właściwe materiały to naturalny wosk sojowy (biodegra-

dowalny i nietoksyczny), wosk pszczeli, naturalne olejki,  
drewniane lub bawełniane knoty. 

3Olejki eteryczne do kominka. Jak poznać oryginalne 
produkty? Wbrew nazwie nie są tłuste, najczęściej lekie 

jak woda i bardzo ulotne – nie powinny (z wyjątkiem olejku 
wetiwerowego) zostawiać tłustych plam! Jeśli producent 
sprzedaje wszystkie olejki w jednej cenie, są to prawdopo-
dobnie syntetyki lub mieszanki. W rzeczywistości olejki  
mają bardzo różne ceny, np. goździkowy czy jaśminowy  
są bardzo drogie i rzadko spotykane, natomiast olejek  
sosnowy tani i popularny. 

Nasze      porady

ORYGINALNE UJĘCIE
Panel, na którym wspiera się część łóżka, w przekroju ma kształt 
litery „L”, dzięki czemu tworzy zagłówek przechodzący w półkę 
nad podłogą. To sposób na zachowanie ładu kompozycyjnego 
we wnętrzu. Do nietypowego mebla nawiązuje narzuta ujęta  
w satynowe ramy.  

RAZEM, ALE ODDZIELNIE
Garderoba jest integralną częścią sypialni, bez drzwi i progów,  
ale dyskretnie schowana za przepierzeniem z szaf. Dzięki  
temu osoba odpoczywająca w łóżku nie widzi ich zawartości.   
To rozwiązanie nie tylko wygodne, ale też eleganckie.  
GDZIE KUPIĆ: fotel Eames Plastic Armchair – lepukka.pl; 

KRAINA 
ŁAGODNOŚCI 

Delikatne beże najlepiej 
wyglądają w zestawieniu  
z bielą – stają się wtedy 

świetliste. Do zestawienia 
pasuje drewno – na podłodze 
położono olejowane dębowe 
deski w słonecznym kolorze, 

odcień wybrano po wielu 
„przymiarkach” przeprowa-

dzonych na miejscu. 
Urodę tkanin podkreślają  

przeszycia i pikowania. 
Wnętrze rozkosznie 

wymoszczone!  
GDZIE KUPIĆ: narzuta, 
poduszki, pled – home- 

sweethome.pl; grafika, taca 
– Almi Decor; filiżanki, 

kawiarka – frasco.pl   
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1230 zł
Dwuuchwytowa, 

umywalkowa ścienna,  
z wylewką 15,5 cm, 

Moai, Roca

Duomo Aqua LH 602, 
umywalkowa/wannowa 

ścienna, wylewka  
13,2 cm, wyposazam.pl
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Kohlman Dexame,  
umywalkowa ścienna 

QW180D, wylewka 16,5 cm, 
swiatlazienek.com.pl
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BATERIE PODTYNKOWE3

PODWÓJNE 
WIDZENIE 

Łazienkę urządzono  
w oparciu o kontrast bieli  

i grafitu. Kompozycja 
dwóch umywalek 

wspartych na nisko 
zawieszonej półce 

sprawiła, że wnętrze 
wydaje się komfortowe  
i jeszcze obszerniejsze. 

Światło sączące się  
spod tafli ustra dodaje 

lekkości i wydobywa 
fakturę płytek. Symetria 
potęguje wrażenie ładu.  

GDZIE KUPIĆ: dywanik, 
ręczniki, dozowniki, 

szczotka do WC, akcesoria 
łazienkowe  

– galeriadekoracja.pl 
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ZEN POD 
PRYSZNICEM  
Duże mieszkanie 
pozwala na luksus 
„wyprowadzenia”  
z łazienki wszelkich 
pomocniczych 
sprzętów, np. pralki  
i suszarki. Bartek 
przewidział dla nich 
oddzielną szafę 
wnękową, ukrytą  
w korytarzu  
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BARTOSZ KAZBERUK
MANYPOLY
tel. 0 600 734 993, manypoly.info@gmail.com


