
Miał być loft – jest dwupoziomowe 
mieszkanie w nowoczesnym 
budynku, ale elementów 
industrialnych w nim  
nie zabrakło. Właścicielka  
i zarazem projektantka połączyła 
je jednak z detalami z różnych 
stylów i epok, tworząc wnętrze 
ciekawe i wysmakowane.

Stylowy
projekt: Gabriela Kliś; zdjęcia i stylizacja: Katarzyna Sawicka; 
tekst: Urszula Deda-Bieroń

kolaż

P
oczątkowo Gabriela, zafascynowana 
architekturą postindustrialną, szukając 
nowego lokum, myślała o  lofcie. Wy-
dawało się, że nie będzie z  tym proble-
mu – w  Bielsku-Białej, gdzie mieszka, 
jest dużo budynków pofabrycznych. 

Okazało się jednak, że zdobycie takiego lokalu wca-
le nie jest proste. Moda na lofty jeszcze się tutaj nie 
przyjęła i  mieszkania w  dawnych fabrykach wciąż 
należą do rzadkości. Gabriela uznała, że nie ma co 
się przy tym pomyśle upierać i  tracić czasu na poszu-
kiwania. – Zaczęłam się rozglądać za mieszkaniem 
wprawdzie niewielkim, ale z  przestrzenią, koniecznie 
wysokim i  z  dużymi oknami. I  znalazłam. W  nowym 
bloku, dwupoziomowe, o  wysokości przekraczającej 
dwa osiemdziesiąt, z  ogromnym rozsuwanym oknem  
na dole i  trzema dużymi połaciowymi na górze,  

a na dokładkę z dwoma dużymi tarasami z widokiem  
na góry i na całe miasto – opowiada. – Postanowiłam 
postawić tutaj na przestrzeń i minimalizm i  tak zastą-
pić sobie loft. Także lokalizacja była idealna – w po-
łożonej wysoko, bardzo ładnej części Bielska, skąd  
do centrum jest zaledwie trzy minuty drogi. To istotne, 
bowiem Gabriela, projektantka wnętrz, zamierzała 
urządzić tutaj także swoje biuro i  pracownię. – Klien-
ci, przychodząc do mnie, siłą rzeczy widzą jak miesz-
kam. I mają przykład, że niekoniecznie trzeba wydać 
majątek, żeby wnętrze było ładne i  ciekawe – mówi. 
Zanim jednak projektantka zabrała się za aran-
żację zakupionego lokum, najpierw przeprowadzi-
ła w  nim demolkę. – Dolna część mieszkania była 
podzielona. Zaledwie trzydzieści metrów z  górką,  
a  na nich i  kuchnia, i  łazienka, i  salon. Bez sensu.  
Natychmiast wywaliłam te wszystkie ściany, żeby mieć 
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Strefa dzienna
Przekraczając próg mieszkania, trafiamy prosto do salonu 
połączonego z kuchnią. Gabriela celowo zrezygnowała 
z przedpokoju. – Musiałby być niewielki, a więc siłą 
rzeczy niezbyt wygodny, a jednocześnie zabierałby cenną 
przestrzeń w strefie dziennej – wyjaśnia. – Zamiast niego 
zaprojektowałam więc zakamuflowaną obok drzwi pojemną 
szafę, w której  chowam i ubrania wierzchnie, i buty.  
To w zupełności wystarczy.

projekt: Gabriela Kliś; zdjęcia i stylizacja: Katarzyna Sawicka; 
tekst: Urszula Deda-Bieroń
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Parter
Stół na metalowej ramie, z surowym, 
dębowym blatem obok designerskich 
krzeseł Pantona i klasycznej kanapy 
Chesterfield obitej starą bawolą 
skórą? Przedwojenna witrynka nad 
prostymi kuchennymi szafkami z mdf? 
Cukierkowa lodówka w stylu retro  
pod schodami, których postindustrialny 
charakter nie budzi wątpliwości? Niemal 
każda rzecz z innej bajki, a wszystko 
razem –  niczym precyzyjnie dobrany 
komplet. 
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jedno otwarte pomieszczenie. Posunęłam się nawet 
do tego, że zrezygnowałam z  przedpokoju. Z  drzwi 
wejściowych wchodzi się więc prosto do salonu.  
Czy to wygodne? Owszem – zapewnia projektantka.  
– Obok drzwi umieściłam białą szafę, zakamuflo-
waną tak, że prawie nikt jej nie zauważa. Jest w  niej 
miejsce na obuwie, płaszcze, torebki… na wszystko. 
Takie rozwiązanie ma jeszcze i  ten plus, że zmusza  
do dyscypliny. Po prostu wiem, że wracając do domu, 
muszę koniecznie od razu włożyć zdjęte rzeczy do szafy,  
bo inaczej z  miejsca znajdą się na środku salonu.  
I to robię.Gdy przestrzeń na dole była gotowa, trzeba 
było połączyć ją z  górą. Gabriela od początku mia-
ła wizję schodów. – Wiedziałam, że to one będą cen-
tralnym punktem tego mieszkania i nie mogę na nich  

oszczędzać, bo to coś, co widać z  każdego miejsca  
– wyjaśnia. – Są z  matowej, nierdzewnej szlifowanej 
stali (ukłon w  stronę stylu industrialnego), łączone  
na lico, nie ma więc na nich żadnego spawania. Spra-
wiają wrażenie zawieszonych w przestrzeni. W projek-
cie była jeszcze barierka, ale z  niej zrezygnowałam, 
żeby nie odbierać im tej pięknej lekkości. 
Czy wchodząc po nich można czuć się bezpiecznie? 
Gabriela zapewnia, że jak najbardziej. Są idealnie wy-
liczone i wykonane, można po nich wygodnie biegać. 
Z myślą o dzieciach zastosowała zabezpieczenie: za-
miast dolnych stopni jest drewniany moduł, który moż-
na odsunąć, wówczas maluch po prostu się na schody 
nie wdrapie, bo zaczynają się za wysoko. A  ruchomy 
moduł w razie potrzeby może posłużyć za dodatkowe  

Kuchnia
Niewielka, ale bardzo wygodna – duże cargo, pojemne szafki, blat z corianu, który łatwo utrzymać w czystości… Do tej nowoczesnej 
zabudowy Gabriela dodała dwa „ocieplacze”: ceglaną ścianę i staroświecką witrynkę. – Ta ostatnia jest ze mną wiele lat, tyle  
że już trzy razy zmieniła kolor – mówi projektantka. – Gdy ją znalazłam na bytomskim targu staroci, była ruda, mahoniowa.  
Przemalowałam ją na ciemnobrązowo, bo musiała pasować do mebli z wenge. A teraz okazało się, że i w bieli jej „do twarzy”. 
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Sypialnia
Jest malutka, bo Gabriela nie chciała 
tracić na nią cennej przestrzeni. Także 
jej wyposażenie, to wersja mini: łóżko 
bez ramy, czyli leżący na podłodze 
materac, za to z białym skórzanym 
wezgłowiem, oraz stoliczek  
na toczonych nóżkach. – Żaden antyk 
– śmieje się projektantka – ot zwykły 
mebelek z lat 90. Znalazłam  
go na śmietniku i przemalowałam  
na biało. Pasuje jak ulał!
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Pracownia
W pomieszczeniu jest mnóstwo światła, 
które zapewniają dwa duże okna połaciowe.  
– Dlatego nie bałam się tutaj ciemnych 
ścian – tłumaczy Gabriela. – Wystarczyło 
tylko dorzucić do nich trochę bieli   
– podłogę, krzesło, parę dodatków  
– żeby było jasno i przytulnie. A jeden fotel  
w ostrym różowym kolorze pozwolił  
się ustrzec przed monotonią. Dzięki niemu  
jest tu wręcz kolorowo.
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siedzenie w  salonie. – Zdarza się jednak, że goście,  
chcąc czuć się pewniej, wchodząc po schodach, dotyka-
ją ściany. Początkowo była biała i – stale brudna. Poło-
żyłam więc na niej beton architektoniczny. Nie widać na 
nim śladów rąk, a poza tym nadaje wnętrzu industrial-
ny charakter, o  który mi przecież chodziło – tłumaczy 
projektantka. Pomimo industrialnych nawiązań, klimat 
mieszkania jest daleki od surowości. Gabriela lubi mie-
szać style, umiejętnie dodawać „ocieplacze”. I  tak na 
przykład jeśli w salonie ustawiła ogromny stół na meta-
lowej ramie, wyglądający trochę jak z pracowni kreślar-
skiej, to przysunęła do niego słynne designerskie krzesła 
Vernera Pantona, a tuż obok umieściła kanapę Chester-
field, pikowaną, obitą starą bawolą skórą. Jeśli w kuchni 
znalazły się proste, pozbawione uchwytów, absolutnie 
nowoczesne białe szafki, to nad nimi zawisła witrynka 
z przedwojennego kredensu, tyle że przemalowana na 
biało, zaś całości dopełniła ściana z bladoróżowej ce-
gły i  różowa lodówka w stylu retro. Na górze zabawy 

ciąg dalszy: w łazience nad betonową szafką i kamien-
ną misą umywalki zaświeciło lustro w kunsztownej złotej 
ramie, chłód pomalowanej na szaro pracowni przeła-
mało ciepłe drewno kolonialnego stołu, surowość ciem-
nej ściany złagodziła rzeźbiona rama starego lustra po 
babci, a jeden wściekle różowy staroświecki fotel spra-
wił, że całe grafitowo-białe wnętrze wygląda kolorowo. 
– Materiał na obicie tego fotela znalazłam  
w  secondhandzie – opowiada projektantka. – Odda-
łam staruszka do tapicera i  jest jak nowy. To przykład  
na to, że stare przedmioty zasługują na uwagę. Lubię 
je odświeżać, dawać im kolejne życie. Moja witryn-
ka w  kuchni, wygrzebana kiedyś na bytomskim targu  
staroci, już trzy razy zmieniała kolor, żeby pasować  
do kolejnego mieszkania. Biały stolik kawowy  
poprzednio był brązowy, a  rama babcinego lustra  
– złota. Takie przedmioty w nowoczesnych wnętrzach, 
także tych zdecydowanie industrialnych, są jak przy-
prawa, która dodaje im smaku. 

Łazienka
Kamienną umywalkę Gabriela przywiozła z Włoch w czasach,  
gdy była to u nas zupełna nowość. Lustro w bogatych złoconych 
ramach wydawało się do niej idealne. Gdy znalazła odpowiednie, 
betonowa wnęka nad umywalką była już gotowa. Okazało się,  
że lustro wchodzi w nią na wcisk. – Zmieściło się cudem. Oto  
dowód, że Opatrzność nade mną czuwa – śmieje się projektantka.
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1. Lampa MASKROS z kloszem ozdobionym kwiatkami z papieru, średnica 80 cm,  
IKEA, 299 zł

2. Drewniane litery w pastelowych kolorach, do powieszenia lub postawienia na półce,  
wysokość 20 cm, Z POTRZEBY PIĘKNA, 28 zł

3. Lampa Spinning Light BH1 z kloszem wykonanym z lakierowanego aluminium,  
wysokość 53,3 cm, AndTradition, WORLDSDESIGN, 1070 zł

4. Bawełniana poszewka na poduszkę z kolekcji Polo Sport, wym.: 45 x 45 cm, ALMI DÉCOR, 69 zł 
5. Wolno stojąca chłodziarka z zamrażalnikiem, stylizowana na lata 50., dostępna w różnych kolorach, 

Faber, DOM BIANCO, 7149 zł
6. Drewniane litery dekoracyjne w pastelowych kolorach, wysokość 15,5 cm, Z POTRZEBY PIĘKNA, 26 zł
7. Umywalka Lavabo Batu Kali z rzecznego kamienia wydrążonego w środku, LUX4HOME, 1900 zł
8. Tapicerowany skórą fotel z kolekcji Chester, ozdobiony pikowaniami, kolor Vintage cigar,  

ALMI DÉCOR, 8999 zł

odinspiracjidorealizacji

AutorskA prAcowniA 
projektowAniA wnętrz
GAbrielA kliś

produkty w stylu tego wnętrza

producenci i wykonawcy

www.gabaklis.pl, pracownia@gabaklis.pl, 601 555 743 

Aranżacja, projektowanie i miłość do designu zawsze 
tliły się w moim sercu, a od kilku lat są sposobem  
na życie – mówi projektantka. – Najchętniej realizuję 
odważne pomysły, omijając katalogową sztampę. 
Moje projekty odzwierciedlają upodobania klienta, 
choć czasami nieprzewidywalne zestawienia po cichu 
wkradają się w realizacje i – czyniąc je nieoczywistymi 
– pozytywnie go zaskakują. W aranżowaniu przestrzeni 
najbardziej pociąga mnie nieograniczona możliwość 
kombinacji.

Vitra (krzesła w salonie), Sia Home (stół w salonie), Almi Décor (kanapa i stolik kawowy  
w salonie, lustro wiszące obok szafy przy wejściu, lustro w łazience, drewniany stół  
w pracowni), Smeg (lodówka w kuchni), IKEA (lampy wiszące w salonie i pracowni), TK MAXX 
(lustro w sypialni), Villeroy & Boch (wanna i sedes w łazience), Sebastian Orawczak (beton 
architektoniczny w łazience i na ścianie w salonie, wszystkie prace budowlane),  
MR STAL R.Błahut, M.Tkaczyk (wykonanie schodów)
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‘‘Pomimo industrialnych nawiązań, 
klimat mieszkania jest daleki 
od surowości.

Komplet zdjęć oraz 55 produktów w stylu tego 
wnętrza (ceny, adresy sklepów) prezentujemy na stronie:  
e-dodatek.czasnawnetrze.pl/cnw/
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