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z kamiennym obliczem
Nad wyspą architekci zaproponowali 
pokaźnych rozmiarów stalowy okap, 
który stanowi podstawę dla półek 
na kuchenne akcesoria. Poziome metalowe
elementy nawiązują do tych zdobiących 
bryłę kominka  

moja kuchnia
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Wicemiss Polonia 
przy zlewie? 
Co to, to nie! Kuchnia 
królowej pi´knoÊci 
musi byç równie˝
zjawiskowa. WymyÊlili 
jà architekci z pracowni
studio.om

tekst i stylizacja MAGDA KAŹMIERCZUK 
zdjęcia MICHAŁ SKORUPSKI, asystent fotografa
PAWEŁ PRZESTRZELSKI

Jest integralnà cz´Êcià dziennej strefy
apartamentu. Gdyby nie okap, trudno
by∏oby jà zidentyfikowaç. Tym
bardziej ˝e najpi´kniejszy element

dekoracyjny wn´trza, zjawiskowy  marmur
Luana, zdobi w∏aÊnie kuchni´, a salon musia∏
si´ mu podporzàdkowaç kolorystycznie. 
dobre wn´trze: Czy tu si´ gotuje?
Agnieszka Osiƒska: OczywiÊcie, kocham
to robiç, a najbardziej cieszy mnie
zaspokojony apetyt i uÊmiech zadowolenia 
u tych, dla których to robi´.  
dw: Wi´c jest to kuchnia idealna 
– pi´kna i funkcjonalna?
A.O.: Bliska idea∏u. Jest ma∏y k∏opot 
z okapem.  Mój ukochany (Allan, Irlandczyk
pracujàcy w Polsce – red.) ciàgle o nim
zapomina. Âmiej´ si´ za ka˝dym razem,
gdy s∏ysz´ odg∏os spotkania si´ okapu 

Agnieszka Osińska

Piękna i kuchnia 



z jego czo∏em. Oni cz´sto si´ tak witajà...
na szcz´Êcie niegroênie. Poza tym kuchnia
jest taka, jakà sobie wymarzy∏am, czyli
wszystko jest w niej na swoim miejscu.
Jest jasna i przestronna. Kiedy odwiedza
mnie przyjació∏ka, obie mo˝emy
swobodnie krzàtaç si´ i wymyÊlaç nowe
sa∏atki... Kiedy wydajemy przyj´cie, 
goÊcie najch´tniej sp´dzajà czas 
w∏aÊnie w tym miejscu.   
dw: Z Allanem te˝ razem gotujecie? 
A.O.: Cz´sto wraca do domu póêno 
i jest bardzo zm´czony. Siada sobie
wygodnie na sofie przed telewizorem 
i czeka na zas∏u˝onà kolacj´. Dzi´ki temu,
˝e kuchnia jest otwarta, mamy ciàg∏y
kontakt ze sobà i du˝o czasu na rozmow´.
Opowiadamy plotki z pracy i omawiamy
nasze plany zwiàzane z budowà domu.
Jest wtedy bardzo mi∏o...  5 

zdjęcia JACEK KUCHARCZYK
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dobre
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O uchwyty
wpuszczone 

we fronty  szafek
trudno zahaczyç

coÊ oprócz
wzroku 

wnętrze

na
zapleczu
Za taflą Luany
znajduje się mniej
reprezentacyjna
część kuchni 
ze zlewem, pralnią 
i spiżarnią. 
Można ją zamknąć
szklanymi drzwiami

wyspa skarbów
Ukryto w niej nie tylko AGD, 

ale również stół na kółkach  

nie do zobaczenia
Z kanapy widać tylko stalowe drzwi

lodówki. Pozostałe urządzenia 
są ukryte pod blatem wyspy  
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Kuchnia z malowniczà marmurowà p∏ytà 
jest prawdziwà ozdobà salonu 
nieroz∏àczne
Gdy się nie gotuje, okap pełni funkcję dekoracyjną. Wchodzi 
w estetyczną interakcję ze stalowymi dekoracjami kominka. Kuchnię 
i salon stylistycznie łaczy również podłoga z drewna lapacho


