
Gra planów
Dwuskrzydłowe, fornirowane bejcowanym 
dębem drzwi są jak teatralna kurtyna  
– zamknięte tworzą scenografię 
przytulnego salonu, z dizajnerskimi 
meblami w rolach głównych: krytymi 
jedwabnym welurem kanapami Giorgetti, 
fotelami tej samej marki, lampami Boyd. 
Otwarte ujawniają drugi plan – bibliotekę 
w gabinecie Cezarego, pełną książek 
związanych z pasjami gospodarza,  
m.in. lotnictwem, kolarstwem, kitesurfingiem
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zdjęcia MICHAŁ SKORUPSKI stylizacja KAJA KOWACZ tekst EWA JAGALSKA
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Rytm ich życia wyznaczają triathlonowe treningi Cezarego. A także aukcje  
dzieł sztuki i wystawy – to pasja Irminy. Stale w drodze, nie zatrzymują się jednak  

w hotelach. Urządzają domy, tworząc sieć komfortowych przystani.  
Ostatnią jest 290 - metrowy, nawiązujący do nowojorskich projektów Ralpha 

Laurena, apartament w pobliżu Łazienek Królewskich.

Warszawa

83

prywatny

Manhattan
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Dąb to poDstawa 
Właściciele lubią ciemne kolory,  
sugerowali, że chcieliby mieć takie  
na ścianach, ale do podłogi z czarnego 
wędzonego dębu mieli zastrzeżenia.  
– To była nasza pierwsza i chyba największa 
„bitwa” – wspomina architektka, Anna 
Wojczyńska z pracowni projektowej  
VIS a VIS, autorka projektu. – Musiałam  
ich przekonać, że tak duża przestrzeń 
potrzebuje czegoś, co ją „chwyci” i utrzyma  
w ryzach, solidnej podstawy. Dzięki temu 
wnętrza są spójne i harmonijne – dodaje
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śmietanka towarzyska 
W salonie połączonym z jadalnią przecinają się  
drogi prowadzące z gabinetu, pokoju telewizyjnego, 
kuchni i holu – nic dziwnego, że przyjęcia,  
jak zapewnia pani domu, udają się tu znakomicie. 
Meble i dodatki sprowadzono z całego świata  
za pośrednictwem warszawskiego sklepu ZOOM: 
fotele i sofy z Włoch, tapety firmy Omexco z Belgii, 
model samolotu z Nowego Jorku, karafki, popielnice, 
tace z Francji od Hermesa. Stolarka została 
zaprojektowana w VIS a VIS, a wykonana  
przez polską firmę Dawidczyk. Wkrótce do tego 
międzynarodowego towarzystwa dołączą ręcznie 
tkane, jedwabne dywany z Hiszpanii

8686
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Piony i Poziomy 
Na pierwszy rzut oka trudno zauważyć, że konsekwentnie 

powtarzają się w całym apartamencie. – A jednak  
to one w dużej mierze decydują o tym, że wnętrza  

są stylistycznie uporządkowane – mówi Anna 
Wojczyńska. W jadalni pionowe i poziome linie występują 

jako subtelny rysunek szkła lamp marki Licht im Raum 
oraz pasy na tkaninie zasłonowej „Delphos”  

firmy Sahco, w salonie pojawiają się na obiciach foteli  
i w dzielonych na kwadraty skrzydłach drzwi

nowa Parkowa.indd   88 9/28/11   5:38:45 PM



MMożna sobie wyobrazić, że w drzwiach 
apartamentu Irminy i Cezarego staje  
Woody Allen, tłumaczący, że pomylił piętra. 
Albo podczas cocktail party ktoś, wskazując  
okno, mówi: „Spójrzcie na Central Park,  
co za widok!”. Zaraz... Przecież jesteśmy  
w stolicy Polski i to na parterze, więc  
o żadnej panoramie nie może być mowy!  
– Uzyskaliśmy to, o co chodziło – śmieje się 
gospodyni. – Mamy luksusowy, doskonale 
wykończony apartament w centrum Warszawy,  
urządzony w klasycznym nowojorskim  
stylu. Wystarczy przekroczyć próg,  
by poczuć się jak na Manhattanie – dodaje. 
 
MArZenIA o PerfekCjI 
Przebudowę 290-metrowego mieszkania 
w przylegającym do Łazienek królewskich 
apartamentowcu powierzyli pracowni Anny 
Wojczyńskiej i Wojciecha Wachowskiego.  
 

Ognisty 
mebel 

Granicę między 
jadalnią  

a salonem 
wyznacza ciemny 

prostopadłościan... 
buchającego 

ogniem kredensu. 
– Zamontowaliśmy 
w nim bio-kominek 

Planiki – zdradza 
Anna Wojczyńska. 
– Palenisko zwykle 

przykryte jest 
podłużną tacą,  
na której stoją  

karafki i kieliszki. 
Wystarczy ją zdjąć  

i odpalić pilotem,  
by nad meblem 
zapłonął ogień 
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Bliskie spotkania 
Parkiet w całym mieszkaniu to czarny wędzony dąb. W kuchni został 
zestawiony z polerowanym kamieniem „Jura Yellow Gold”. Kamienna 
posadzka wyznacza strefę pracy, współgra z okładziną ścian nad blatami.  
W tle hol i drzwi do szafy ozdobione reliefem przypominającym szachownicę 

W stronę tradycji  
Skomponowana została na wzór tradycyjnych kuchni w bogatych mieszczańskich 
domach, z dwoma równoległymi blatami roboczymi i ścianami zabudowanymi 
szafami (SieMatic). Miała być używana od czasu do czasu, a stała się sercem 
domu. Cezary z coraz większym zapałem oddaje się kolejnej pasji – gotowaniu 

wydaniu – kamienne okładziny, 
najwyższej jakości tkaniny, sprowadzane 
na zamówienie belgijskie tapety, dębowe 
forniry. Remont trwał aż dwa lata.  
– Oczekiwaliśmy perfekcyjnego 
wykonania, stolarze kilka razy musieli 
robić poprawki. Potem czekaliśmy  
na meble i dodatki sprowadzane z całego 
świata. Teraz stawiamy kropkę nad „i”, 
uzupełniamy wnętrza obrazami  
i rzeźbami – dodają.  
 
KieRuneK: MajORKa 
Wprowadzili się w styczniu tego roku.  
Choć bliższe prawdy byłoby stwierdzenie,  
że od stycznia tu pomieszkują. Cezary  

– triathlonista – dużo trenuje, lubi też  
aukcje dzieł sztuki, które odwiedza  
z irminą. jeżdżąc po świecie, często 
zatrzymują się u siebie. – nieruchomości 
są dobrą inwestycją, ale też pasją.  
Kochamy sztukę i dizajn, lubimy 
eksperymentować. Często w wyobraźni 
urządzamy domy, które jeszcze nie istnieją 
– mówi irmina. Mają już m.in. kamienicę  
z przełomu XiX i XX wieku w Białymstoku 
oraz położoną nad brzegiem atlantyku 
rezydencję w Brazylii. Teraz coraz częściej 
bywają w Warszawie, ale myślą o kolejnej 
inwestycji. – Marzymy o domu na Majorce. 
To będzie następna przystań, nie tylko dla 
nas dwojga, lecz dla rodziny i przyjaciół. 5

– Rozmawialiśmy z wieloma architektami, 
przedstawiając naszą wizję, ale... nie 
podjęli wyzwania. Któryś rzucił  
na do widzenia: „Takim oczekiwaniom 
może sprostać ViS a ViS”. To był 
fantastyczny trop, współpraca układała się 
idealnie, akceptowaliśmy niemal wszystkie 
pomysły architektów – wspominają 
gospodarze. Przede wszystkim ten  
o wyburzeniu ścian i przeorganizowaniu 
przestrzeni. apartament został podzielony 
na dwie części: gościnną, z jadalnią, 
gabinetem, salonem i kuchnią oraz 
prywatną, czyli sypialnię, garderoby, 
łazienki i pokój dla gości. We wnętrzach 
dominują kolory ziemi w szlachetnym 
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pałacowy pokój kąpielowy 
W ogromnym lustrze (200x180 cm) przegląda się mniejsze,  powieszone 
nad umywalką. Zwielokrotniają wrażenie pałacowego charakteru łazienki 

należącej do pani domu. Część ścian i obudowę grzejnika (służy jako 
podstawa dla świec) pokryto dębowym fornirem, pozostałe tapetą „Topaz” 

firmy Omexco. Na podłodze marmurowa posadzka „Emperador Dark”

przytulna Sypialnia 
Irmina i Cezary dołączyli do elitarnego klubu ludzi  

uzależnionych od... łóżka Hästens, najwygodniejszego  
(i najdroższego) na świecie. W sypialni, utrzymanej w zgaszonych 

tonacjach beżu i złamanego oranżu, towarzystwa dotrzymują  
mu fotel „Moon” firmy Giorgetti, pokryty skórą stolik  

„Achille” marki Promemoria i lampa marki Porta Romana

Anna Wojczyńska,  
Wojciech Wachowski, VIS a VIS

kto za tym stoi

Zastosowaliśmy kolory, które nazywam 
nieoczywistymi. Dzięki złamanym beżom, 
brązom i oranżom osiągnęliśmy efekt 
wyrafinowanego luksusu, którego nigdy 
nie dadzą czyste barwy. Powagę wnętrz 
podkreślają szerokie, pokryte dębowym 
fornirem ramy, w które są ujęte otwory 
drzwiowe, a także konsekwentnie 
stosowane pionowe i poziome podziały. IN
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czekając na... 
Bidet i toaleta (ceramika sanitarna marki Devon & Devon) umieszczone  
są we wnęce, w której ukryta jest również szafka. Wkrótce zawiśnie  
nad nimi czarno-białe zdjęcie w dużym formacie. – Motywu jeszcze 
nie wybraliśmy, ale na pewno będzie nowoczesny – mówi architektka. 
– Przełamie dostojną powagę komfortowej łazienki – dodaje
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