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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  50 m2 w Gdyni Orłowo

O KROK
od morza  Szukali wygodnego, 

przepełnionego naturalnym 
światłem mieszkania, w cichym, 
atrakcyjnym miejscu, do którego 
chce się wracać po całym 
tygodniu pracy. Znaleźli je 
niedaleko od centrum Gdyni, 
w nadmorskiej, letniskowej 
części Orłowa, nieopodal 
słynnego drewnianego molo.

tekst: EWA STARĘGA, stylizacja: CELESTYNA KRÓL I JOANNA KIRYŁOWICZ, zdjęcia: CELESTYNA KRÓL
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SSpokojne, korzystnie usytuowane osiedle w Gdyni Orłowo przyciąga wielu 
kupujących. Zachęca nowoczesną architekturą, bliskością morza, rezerwa-
tem przyrody ze wspaniałym klifem i licznymi szlakami spacerowymi. Sku-
szeni tą lokalizacją inwestorzy zdecydowali o zakupie mieszkania, w którym 
chętnie spędzaliby weekendy po pracy, a w przyszłości, po wyprawieniu 
dzieci w dorosłe życie, przenieśliby się tu na stałe. Potrzebowali wsparcia 
w wykończeniu mieszkania w zgodzie ze swoimi potrzebami. Powierzyli to 
zadanie Joannie Kiryłowicz. 
Punktem wyjścia do stworzenia projektu miała być wygoda, funkcjonalność, 
uzyskanie efektu otwartej przestrzeni. Z niedużego, 50-metrowego miesz-
kania wyczarowano harmonijną całość, która sprawia wrażenie większego 
lokum niż jest w istocie. Wszystko za sprawą aranżacji holu wejściowego, 
który w założeniu projektantki miał być częścią w sposób otwarty łączącą 
salon z sypialnią. Powstała niejako jedna przestrzeń, z której pełnym murem 
wydzielono tylko łazienkę. Sypialnię od holu odgradza transparentna ściana 
skonstruowana z metalowych profili wypełnionych szkłem. Doświetla kory-
tarz naturalnym światłem, wpadającym tu z okna sypialni. Powstała w miej-
scu tradycyjnego muru z otworem na jednoskrzydłowe drzwi. Jeśli któryś  
z mieszkańców potrzebuje prywatności, może ją znaleźć, odgradzając się ko-
tarą umieszczoną wzdłuż szklanej przegrody. Po drugiej stronie holu, w miej-
scu przejścia do salonu również zrezygnowano z typowej ściany z drzwia-
mi. Szerokie i wysokie przejście do pokoju dziennego otwiera hol na resztę 
mieszkania. Zostało podkreślone elegancką obudową z boazerii wykonanych 
z lakierowanej na biały kolor płyty MDF. 
Kuchnia, zaprojektowana jako bezpośrednio dostępna ze strefy dziennej, 
również wpisuje się w nowoczesny układ otwartej przestrzeni. Oddziela ją 
optycznie od salonu wyspa kuchenna – nowoczesny mebel, z którego można 
korzystać z obydwu stron – jako kucharz z jednej lub obserwator kulinarnych 
rytuałów z drugiej strony. 
O klimacie mieszkania zdecydowały preferencje estetyczne właścicieli – cho-
dziło o prostą i niewymuszoną elegancję. A z elegancją jest akurat bardzo  

KUCHNIĘ cofnięto 
kosztem łazienki o głębokość 
zabudowy meblowej. Ten 
zabieg pozwolił na schowa-
nie szafek kuchennych we 
wnęce, która teraz wygląda 
jakby była tu od zawsze.

PROJEKT wnętrz 
powstał w oparciu  
o kilka wartości, na 
których szczególnie 
zależało właścicielom 
– miało być wygodnie, 
funkcjonalnie, elegan-
cko, przestrzennie  
i z użyciem najpotrzeb-
niejszych mebli, które 
zbytnio nie zapełnią 
mieszkania.

PLAN MIESZKANIA,  50 m2

Ry
s.:

 D
EL

FI
N

A 
G

RZ
EL

AK

Salon

Ku
ch

ni
a

Sypialnia

Ła
zi

en
ka

Hol wejściowy

Taras



www.domosfera.pl  styczeń-luty  2020  CZTERY KĄTY 2726 CZTERY KĄTY  styczeń-luty 2020  www.domosfera.pl

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  50 m2 w Gdyni Orłowo

PRZYCIĄGAJĄCY 
uwagę stół marki Gubi  
ze sklepu Mesmetric  
i wisząca nad nim 
90-centymetrowa lampa 
firmy Vibia podkreślają 
idealny kształt koła. 
Przy stole mieści się  
cała rodzina, wygodnie 
zasiadając w oliwkowo-
-brązowych krzesłach 
Midj, również kupionych 
w sklepie Mesmetric.

SZYKOWNY,
MIEJSKI NASTRÓJ
projektantka buduje, 
sięgając po obrazy  
z miejscowych galerii.  
Na zdjęciu obraz Tomasza 
Kołodziejczyka z Gdań-
skiej Galerii Art in 
Architecture. Jego 
autorstwa jest również  
obraz za sofą

po drodze projektantce Joannie Kiryłowicz. Miłośniczka włoskich mebli 
i wzornictwa, stała bywalczyni muzeuów i galerii sztuki w Polsce, Wło-
szech, Francji, stworzyła przy współpracy z właścicielami wnętrze nieba-
nalne, w którym klasyka spotyka się z modernizmem i nowoczesnością. 
Klasyczne są bazowe elementy wykończenia, takie jak tapety, marmur  
i boazeria na ścianach, drewno na podłodze, wzorzyste płytki w holu czy 
kinkiety z abażurami z materiału. Modernizmu można doszukiwać się  
w meblach, a nowoczesności w typie otwartego planu przestrzeni i mate-
riałach wykończeniowych, jak MDF czy metalowe profile szklanej ściany. 
Architektka dopracowała przy tym najdrobniejsze detale kolorystyczne  
i stylistyczne. Mieszkanie sprawia wrażenie ciepłego i przytulnego. Kró-
lują tu dobrej jakości materiały wykończeniowe i barwy w odcieniach 
szarości, oliwki, brązu oraz błękitu. Wszystko okraszone zostało akcen-
tami w kolorze mosiądzu – tapeta w rybie łuski, wpadająca w ten po-
łyskujący odcień, uchwyty mebli, noga stołu, ramy obrazów, lampy czy 
3-milimetrowe lizeny we frontach górnych szafek kuchennych.
Aranżacja i zastosowane materiały oraz meble są podporządkowane wy-
godzie oraz przyjemności korzystania z mieszkania przez właścicieli. 

Każde wnętrze traktuję tak jak 
człowieka – jako niepowtarzalną 
kombinację różnorodnych cech 
i potencjału, a moją rolą jest 
wykorzystanie tego potencjału 
i podkreślenie najlepszych cech 
zastanej przestrzeni. Tak żongluję 
przestrzenią i formą, by moi 
klienci mogli ukryć to, czego nie 
chcą eksponować i podkreślać 
to, do czego czują pociąg 
wizualny i co wprawia ich 
w dobry nastrój. Lubię, 
gdy w zaprojektowanych przeze 
mnie wnętrzach czują się 
tak dobrze jak w swojej drugiej 
skórze.

JOANNA KIRYŁOWICZ
www.joannakirylowicz.com 

tel. 531 531 261
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ZARAZ PO WEJŚCIU do mieszkania wyczuwa się przestrzeń. 
Wrażenie to zostało osiągnięte dzięki wprowadzeniu otwartego układu 
pomieszczeń, z wolną kuchnią, salonem i holem, który bez wyraźnie 
zarysowanych ścian łączy część dzienną z nocną. Jest niejako trzecim 
pokojem, wykończonym z tą samą starannością, co reszta. Zdobią go 
nietypowe drzwi – jedne przeszklone (do sypialni), drugie z zamontowanym 
lustrem (do łazienki), wzorzysta ceramika podłogowa, niemalże unosząca się 
nad podłogą subtelna komoda oraz detale z mosiądzu – uchwyty mebla, 
rama podtrzymująca komodę, reflektory, puzderka czy wskazówki zegara.

Szukając materiałów 
wykończeniowych z gatunku: 
zawsze modne, efektowne, stylowe, 
nie sposób nie sięgnąć po zestawienie 
marmuru z drewnem. 
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GDZIE I ZA ILE KUPIMY DEKORACJE 
Z MARMURU LUB JEGO IMITACJI?ŚCIANY ŁAZIENKI 

pokrywa mozaika  
z motywem rybiej łuski 
Equipe Ceramicas, który 
powtarza się na tapecie 
w pokoju dziennym. 
Dyskretny szyk łazienki 
podkreśla projektowane 
na zamówienie lustro, 
salonowe kinkiety,  
a przede wszystkim 
marmurowy blat  
pod umywalką marki 
Villeroy & Boch.

nap.com.pl, marka 
Wouf, saszetka z 
płótna we wzór 
białego marmuru, 
14x10x2 cm, 85 zł

westwingnow.pl, marka 
Vinga of Sweden, deska 
do krojenia, marmur Bar-
di, 30x20 cm, 159,90 zł

dobreprojekty-sklep.com, 
taca, marmur Bianco Carrara, 
22x22x4,5 cm, 475 zł

czerwonamaszyna.pl, 
marka Ade, waga łazien-
kowa, powierzchnia szkło, 
30x30 cm, 147,90 zł

czerwonamaszyna.pl, marka Aquanova 
Zona, misa, marmur, śr. 26 cm, 284 zł

fabrykaform.pl, projekt Karol Droszcz, 
podkładki, marmur, 23x27 cm, 817 zł

beliani.pl, taca z efektem marmuru, 
47x7 cm, 219 zł

designforhome.pl, 
marka Hübsch,  
lampa stołowa,  
marmur, wys. 48 cm, 
szer. 38 cm, 499 zł

jasniej.com, marka HK 
Living, deska do kroje-
nia, marmur, 30x18 cm, 
169,99 zł

westwingnow.pl, marka 
Broste Copenhagen,  
pojemnik, marmur, 
10x11 cm, 239,90 zł

westwingnow.pl, komplet 
moździerza i tłuczka, mar-
mur Bardi, 169,90 zł

home&you, figurka, 
tworzywo sztuczne, 
28x8 cm, 119 zł

dutchhouse.pl, marka 
Zuiver, zegar, marmur, 
13x13x6 cm, 370 zł

dutchhouse.pl, marka 
Zuiver, zegar, marmur, 
25x4,5 cm, 349,99 zł

czerwonamaszyna.pl, 
marka Ferm Living, wieszak, 
marmur, śr. 4 cm, 198 zł
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W SYPIALNI zmieściło się niezbędne minimum – łóżko, duża szafa oraz wdzięczny stolik nocny. Brak miejsca 
na fotel lub toaletkę projektantka zrekompensowała, aranżując parapet okna jako siedzisko lub podręczne miejsce 
na odkładanie rzeczy. Cały otwór okienny został obudowany bliźniaczymi szafkami umieszczonymi po obu 
stronach okna. Wykonano je z lakierowanej płyty MDF. 

Spójna dla wszystkich pomieszczeń kolorystyka i stylistyka 
tworzy wrażenie harmonii i stonowanej elegancji. 
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PASUJĄ 
DO WNĘTRZA

1. lustro 97x76 norddesign.pl 999 zł  
2. płytki cementowe z Maroka 20x20  

domrustykalny.pl, 369 zł/m2 3. płytki ceramiczne na  
siatce 29x28,5 rawdecor.pl, 39,95 zł/plaster 4. krzesło 
signal.pl, 299 zł 5. lampion/wazon 16x18 belldeco.pl, 89 

zł 6. wazon 19,5 Vox, 49 zł 7. stół śr. 105 blowupdesign.pl 
(Actona), 1925 zł 8. wazon 24x6 anotherdesign.pl  

(By Lassen), 496 zł 9. kinkiet 24x14x8 belldeco.pl, 247 zł  
10. karafka poj. 1 litr czerwonamaszyna.pl (Ferm Living), 

148 zł 11. poszewka 45x45 poduszkowcy.pl, 99 zł   
12. poszewka 43x43 dekoria.pl, 35,90 zł 13.  

narzuta nap.com.pl, 1100 zł 14. pojemnik  
12x10 miloohome.pl, 85 zł
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