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do celu
prosto

Sosnowiec

Dom Kasi, Janusza  
i pięcioletniego 

Kaspra  
to nowoczesna,  
a jednocześnie 

elegancka  
i przytulna przestrzeń. 

Znalazło się w niej 
wszystko, czego 

rodzina potrzebuje  
do szczęścia: 

bajecznie wygodna 
sofa, duży stół  

i strażacka rura.  

zdjęcia MICHAŁ SKORUPSKI 
stylizacja KASIA MITKIEWICZ 
tekst MAGDA KAZIMIERCZUK

               MIEJSKA WILLA
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TUTAJ WYPOCZYWAMY  
Zabudowę ściany kominkowej 

zaprojektowała Magda Browarska. 
Zależało jej na stworzeniu 

maksymalnie pojemnych szafek przy 
jednoczesnym zachowaniu  
ich odpowiednich proporcji   

do wkładu kominkowego. Półki  
na CD oraz DVD zamknięto  

za frontami z lakierowanego MDF-u. 
Wnękę poniżej wyłożono kaflami 

beżowego gresu. Nad strefą 
wypoczynkową zawisła ulubiona 

lampa Katarzyny: drewniana „Agatha 
SG” projektu Luisa Eslava  
dla hiszpańskiej marki LZF  

DOPRACOWANY KAŻDY SZCZEGÓŁ 
W pięknych kryształowych lustrach opartych o ścianę odbijają się: sofa marki Ditré Italia w skórzanej tapicerce w odcieniu kawy  
z mlekiem i trzy stoliki kawowe B&B Italia „Fat, Fat” projektu Patricii Urquioli. Chromowane detale lamp i lampionów z AlmiDécor 

nadają salonowi bezpretensjonalny blask. Podłoga w całym domu to bielone deski dębowe. – Najbardziej szlachetne  
i klasyczne wykończenie – twierdzi Magda Browarska 
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PANORAMA
NA DOM 
– Na poszukiwania stołu 
idealnego poświęciliśmy 
ponad trzy miesiące  
– wspomina Kasia.  
– W końcu znaleźliśmy 
go w Krakowie. To włoska 
marka Prosotto Italia. 
Nad pięknym dębowym 
blatem o świetnych 
proporcjach zawisła 
lampa „Molecular” Kare 
Design. Co do wyboru 
krzeseł nie było nawet 
chwili wahania: „Eames 
Dinning Chair DAW”. 
W miejscu dawnej 
garażowej bramy – drzwi 
na taras przysłonięte 
żaluzjami typu shutters
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ŚCIANA DĘBU ZAMIAST KAFLI
Przy kuchennym półwyspie można usiąść i wypić kawę. 
Tutaj także mały Kasper je poranne płatki. Nad kuchnią 
wisi ultranowoczesny okap-walec marki Faber. Do jego 
chromowanej powierzchni dopasowano stołki barowe 

„Tripod” marki Kare Design

PPociąg relacji Warszawa – Sosnowiec 
odjeżdżał o 7,45 z toru pierwszego przy 
peronie trzecim. Tak naprawdę nie miałam 
najmniejszej ochoty spędzać pięknego 
wiosennego poranka w zatłoczonym 
przedziale. Jednak ten środek transportu 
został mi polecony jako najlepszy, i to nie 
tylko pod względem szybkości dotarcia  
do celu. – Zobaczy pani, pani Magdo, 
podróż minie jak z bicza strzelił. A jakie 
świetne pomysły przyjdą pani do głowy! 
Tak naprawdę, o co chodziło pani Kasi,  
na której zaproszenie jechałam  
do Sosnowca, miało się dopiero okazać. 

SPOTKAJMY SIĘ W COGUCIE 
Kasia, inwestorka, i Magda, architekt, 
umówiły się ze mną w restauracji Cogut  
& Wino w centrum miasta. Sprawdziłam  
ją w sieci, najlepsza na Śląsku! Fajnie!  
Ale dlaczego chciały spotkać się akurat 
tam? Dlaczego nie w domu?  

 DLA 
PRZYJACIÓŁ  

Właściciele- 
-restauratorzy chcieli 

mieć wygodną  
i praktyczną kuchnię. 

Fronty kuchennej 
zabudowy projektu 
Magdy Browarskiej 

wykonane zostały 
z płyt MDF 

lakierowanych  
na biało oraz  

wykończone fornirem 
dębu bielonego 

przez firmę Homa Art 
Andrzeja Ciemięgi. 
W wysokim słupku  

po lewej stronie 
oprócz piekarnika  

i ekspresu do kawy 
znajduje się   

lodówka na wino.  
W tej kuchni 

najczęściej gotuje się 
makarony. Pasta  

na różne sposoby  
to specjalność 

Janusza 
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SNY W ODCIENIU BEŻ  
Sypialnia utrzymana jest w ciepłej tonacji. 
Ścianę przy łóżku zdobi tapeta marki 
Eijffinger z kolekcji „Carte Blanche”. 
Zasłony w całym domu to naturalne  
len i bawełna w kolorach ziemi. Pięknie 
filtrują światło wpadające do wnętrza. 
Górne oświetlenie w sypialni stanowi 
potrójna lampa „Triple” marki Meble VOX 

LEKKIE JAK ZAPACH 
MAGNOLII  
Zamiast szafek nocnych przy  
łóżku stanęły stoliczki-tacki  
na chromowanych nogach. 
Rozwiązanie to sprawia, że duże 
łóżko z tapicerowanym płótnem 
zagłówkiem wydaje się lżejsze 
i delikatniejsze. Lampy nocne 
„Jonsbo Bärby” kupione zostały 
 w IKEA. A fotel bujany często 
używany przez Kasię wieczorami  
to „RAR Rocking Chair” Vitry

W pięknym wnętrzu restauracji z otwartej  
na salę kuchni pachniało świeżymi ziołami 
i czosnkiem. – To tutaj, przy tym stole, 
wszystko się zaczęło – powitała mnie 
Katarzyna, która, jak się okazało, wraz  
z mężem Januszem jest właścicielką 
lokalu Cogut & Wino. – Architekt Magdę 
Browarską z pracowni architektonicznej 
Mukk odkryliśmy dzięki przyjacielowi, 
któremu aranżowała wnętrza. Bardzo  
ją polecał, a nas zauroczyły efekty  

jej pracy. Na szczęście okazało się,  
że nadajemy na podobnych falach. – Kiedy 
poznałam Kasię i Janusza, kończyli właśnie 
aranżowanie wnętrz restauracji.  
To, co zobaczyłam: cegła, dąb, cudowna 
prostota i bezpretensjonalność, 
zapowiadało nasze pełne porozumienie 
podczas projektu domu. Bardzo 
ucieszyłam się, że będę pracowała  
dla ludzi, którzy lubią we wnętrzach  
to samo, co ja – zwierzyła się Magda.  
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Po znakomitym carpaccio i sałatce 
pojechałyśmy do domu. Po drodze panie 
opowiadały mi o projekcie.
  
WIŚNIOWY SAD
Dom Kasi i Janusza mieści się  
na zamkniętym osiedlu niedaleko centrum 
miasta. Klasyczna zabudowa szeregowa, dużo 
zieleni, dobre proporcje budynków. Zanim 
powstało osiedle, na okolicznych wzgórzach 

rozciągały się ogrody i sady. Drzewa 
owocowe pozostały. Obsypane kwiatami 
sprawiają, że wiosną jest tu jak w bajce. 

STÓŁ ZAPARKOWAŁ W GARAŻU
Jako restauratorzy Kasia i Janusz 
przywiązują ogromną wagę  
do przyrządzania i podawania jedzenia.  
Nie wyobrażali sobie domu bez stołu,  
który pomieściłby ich licznych przyjaciół.  

KIŚĆ LAMP NAD WANNĄ
Za ogromną taflą szkła – prysznic  
z deszczownicą. Szare płyty gresu  
na podłodze i ścianach kabiny 
przypominają naturalny kamień.  
Do Sosnowca przyjechały z Warszawy,  
z salonu Dav na ul. Bartyckiej. Nad wolno 
stojącą wanną Victoria & Albert zawisła 
lampa Kare Style. Stolik-pomocnik  
ze szklanym blatem to „Criss” z BB Home 
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Oglądając rzuty parteru, nie mogli znaleźć 
odpowiedniego miejsca na jadalnię.  
Z której strony spojrzeć, stół zawsze 
lądował w prostokąciku na planie 
zaznaczonym jako garaż. Teraz jadalnia  
jest integralną częścią parteru. 

INSPIRACJA KOLEJĄ 
– Koncepcja wykończenia wnętrz 
powstała... w pociągu. Któregoś dnia 
postanowiliśmy zrobić sobie wycieczkę  
do Warszawy. Janusz, który do tej pory 
czytał, podniósł głowę znad gazety.  
– Pojechałem z Kasią i Magdą. Cały dzień 
spędziliśmy w sklepach, salonach  
i hurtowniach. W przedziale, w drodze 
powrotnej ustaliliśmy kolorystykę 
wnętrza, ustawienie mebli, wykorzystanie 
materiałów. Po tej, notabene, świetnej 
wycieczce odsunąłem się w cień. Dałem 
Magdzie i Kasi pole do popisu. 

WYGODA DO TRZECIEJ POTĘGI
– Równie ważna jak stół była sofa. Zależało 
nam, byśmy mogli na niej wygodnie  
we trójkę (zaraz poznasz naszego syna 
Kaspra) polegiwać, czytać, oglądać 
telewizję, łachotać się i pracować  
z laptopem. Znaleźliśmy odpowiednią. 
Nawet jeśli Kasper wyrośnie  
na koszykarza, nadal będziemy się  
na niej wszyscy mieścić. A co jest  
na piętrze? – Sypialnia, łazienka, gabinet 
i... rura – Magda wybucha śmiechem. 
Jaka rura? – Pytałaś, co sprawiło nam 
największy problem podczas remontu. 
Strażacka rura – odpowiadają chórem. 
Prześliczny, długowłosy pięciolatek wpada 
do domu. – Dzień dobry, pani ogląda 
mieszkanie? Pozwolę pani zjechać  
– zachęca. Największym marzeniem 
Kaspra było mieć w pokoju prawdziwą 
strażacką rurę. Na Śląsk przyjechała  
z Poznania, do domu wciągana była przez 
okno dźwigiem. Stanęłam na wysokości 
zadania, udało mi się z niej zjechać prawie 
tak widowiskowo jak Bridget Jones. Potem 
zapadł wieczór, wyszliśmy na taras. Wokół 
pachniały kwitnące wiśnie. Dom w blasku 
świec wyglądał jeszcze piękniej. 5

architekt MAGDA BROWARSKA
kto za tym stoi
Moim założeniem było stworzenie podziału funkcji strefy dziennej domu 
na salon, kuchnię i jadalnię przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości 
stylistycznej i kolorystycznej wnętrza. W aranżacji domu zastosowałam 
naturalne materiały: dąb bielony, gres imitujący kamień, len, bawełnę  
i skórę. Kolorystyka parteru i piętra jest taka sama, by optycznie powiększyć 
przestrzeń tego 160-metrowego, dwupoziomowego apartamentu. Chciałam, 
by wnętrza pozostały jasne, proste i świetliste. Bez tanich chwytów stylistycznych  
i udziwnień. Starałam się jednak, by w każdym z pomieszczeń było coś, co nie do końca 
jest „poprawne”, takie, jak można by się było spodziewać. Dlatego w sypialni nad łóżkiem 
i w łazience nad wanną wiszą wieloabażurowe lampy. Takie dowcipne zagranie,  
które zapada w pamięć każdemu, kto je widzi. Starałam się przełamywać kanony stylu. 
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 dobrewnetrze.pl
więcej na

SALON NA PIĘTRZE
W 20-metrowej łazience liczba sprzętów 
ograniczona została do absolutnego 
minimum. Szafka pod umywalką 
fornirowana dębem to praktycznie jedyny 
mebel. W oknach łazienkowych nie  
ma zasłon i rolet. Przysłaniają je „shuttersy” 
marki Jasno 


