TAK MIESZKAMY

WSZYSTKO
W RODZINIE

Dom wcześniej należał
do pary architektów,
to oni są autorami jego
gruntownej przebudowy.
– Teraz to norma, ale
10–12 lat temu betonowa
posadzka była nowością
– ciężko było znaleźć
wykonawcę. Podobnie
rzecz się miała z szarą
stolarką okienną.
Większość prac we
wnętrzu wykonaliśmy
sami, z moim tatą – wyjaśnia projektant, Mariusz
Seweryn. GDZIE KUPIĆ:
sofa Sits – sanimex.pl;
stół Nordal – nshome.pl;
dywan Qashqai Kilim
– carpetvista.pl; lampy:
stojąca Knitwear – loftbar.pl;
reflektor teatralny z lat 60.
– allegro.pl; kule – Venner
Scandi Concept; fotel
Bree – westwing.pl
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TEKST PATRYCJA GRUMAN ZDJĘCIA MICHAŁ SKORUPSKI STYLIZACJA AGNIESZKA WRODARCZYK
PROJEKT PATRYCJA BALIŃSKA-SEWERYN, MARIUSZ SEWERYN/SEWERYN PRACOWNIA

APETYT

na czereśnie

Piętnaście minut spacerem od gliwickiego rynku, w połówce
przedwojennego bliźniaka mieszkają Agata i Grzegorz.
Przez większą część roku dom tonie w zieleni. W dużym
ogrodzie rosną stare drzewa owocowe – jabłonie
i czereśnie. To od nich wszystko się zaczęło…

TAK MIESZKAMY

PARTER

PLAN MIESZKANIA 150 m²
kuchnia
salon

klatka
schodowa

PIĘTRO

hol

sypialnia
łazienka

Agata i Grzegorz

schody

Znają się od liceum, ona jest biologiem,
on inżynierem. Kochają podróże: dłuższe
po Azji, krótsze po Europie – głównie
w celach kulinarnych. Agata, oprócz
książek kucharskich, uwielbia
skandynawskie kryminały, Grzegorz woli
literaturę faktu. Lubią stare filmy (zamiast
telewizora mają projektor) i jazz. Trzecim
lokatorem jest rudy kocur. Jak mówi
Agata: postrach znajomych, rodziny
i weterynarzy. Nazywa się Rambo.
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POLE DO POPISU

Lampy

Więcej o oświetleniu
przeczytasz na

str.

76

Kuchnia w poprzednim mieszkaniu była niewielka, w tej Agata nareszcie może
pokazać, na co ją stać. Gotuje codziennie, prawie w każdy weekend zapraszają
z Grzegorzem gości na kolację albo w tygodniu na późny obiad. Chleb i tarta
ze śliwkami (na stole w salonie) to jej dzieło. – Miały być do zjedzenia podczas
sesji, ale tak się spodobały fotografowi, że zostały uwiecznione na zdjęciach
– śmieje się. Kuchnia jest oddzielona od salonu, ale drzwi między nimi nie ma,
więc funkcjonuje jako wspólna przestrzeń. GDZIE KUPIĆ: meble – IKEA;
lampy – Bottega Concept Store; słój Lasy w szkle – Olga & TuliPan w Gliwicach

N

ie taki był plan. – Szukaliśmy dużego mieszkania
na poddaszu albo strychu do adaptacji – opowiada
Agata. – Nie byliśmy zainteresowani kupnem domu
z ogrodem. Poszliśmy go zobaczyć tylko dlatego,
że znajdował się dwie ulice od naszego ówczesnego
mieszkania. No i stało się. Dom ich zaczarował. – Drewniana podłoga
w łazience, beton na podłodze w salonie, odsłonięte deski stropowe,
krata Wema w korytarzu na piętrze, duże okna do ziemi, no i możliwość
zrywania czereśni przez okno, leżąc w łóżku, przesądziły sprawę
– uśmiecha się właścicielka. To był pierwszy i ostatni dom, jaki Agata
z Grzegorzem obejrzeli, w kilka dni zdecydowali się na jego kupno.
Przeprowadzka też była spontaniczna… – Chyba najszybsza w historii
– wspomina Agata. – Zamówiliśmy samochód przeprowadzkowy,
poprzedniego dnia mieliśmy wszystko spakować do kartonów i przygotować do przewozu. Zwlekaliśmy z tym do wieczora. A wieczorem
zadzwonili znajomi, żeby wpaść do nich na kolację. Oczywiście
poszliśmy. Wróciliśmy późno, więc obudziliśmy się jakieś dwie godziny
przed przyjazdem samochodu. Do tej pory nie wiem, jak nam to się
udało, ale w południe siedzieliśmy już na kanapie w nowym domu.

POSTÓJ NA PÓŁPIĘTRZE

Ażurowe drewniane schody prowadzą na strych. Zamiast poręczy od samej góry
do parteru przeciągnięto stalowe linki. Klatka schodowa „w bielonej cegle” ma
oryginalną podłogę – stalową kratę Wema. Drogę oświetla znak Taxi. GDZIE KUPIĆ:
lampa stojąca Yellow Cab New York Taxi Sign #114 – Zorki Factory, decostyl.pl
REKLAMA
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3 KONTENERKI
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Skrzynka Warsztat
z mobilnym blatem,
Woodoo-People,
dawanda.pl
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CIEPŁO-ZIMNO? BINGO!

– Sypialnia jest prawie pusta, nie licząc materaca na podłodze i skrzynek z lampkami nocnymi
– wyjaśnia Agata. – Ale lubimy przestrzeń, więc chyba nie będziemy jej niczym zastawiać.
Chłodny „beton” ścian tworzy piękny duet z deskami na podłodze (świerk olejowany).
GDZIE KUPIĆ: materac – IKEA; narzuta Waffle – nap.com.pl; skrzynka – Bottega Concept

Nasze Tynki dekoracyjne we wnętrzach
porady

1

NA JAKIE POWIERZCHNIE Tynki dekoracyjne nakłada się

tynk ciągniony – ma ziarnisty wypełniacz, który podczas

wyłącznie na równe podłoże. Gdy ściany nie są gładkie, należy

zacierania robi w tynku wzory – najbardziej znany jest „kornik”,

nanieść podkładową masę tynkarską.
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Drewniana
skrzynka-gazetownik
vintage,
guido.pl

Są trwałe, odporne na uszkodzenia. Poprawiają izolacyjność termiczną i akustyczną. Najlepiej wyglądają
w dużych, jasnych pokojach. W mniejszych lepiej pokryć tynkiem jedną lub tylko fragment ściany.

je najpierw otynkować. Pod tynki cienkowarstwowe wystarczy
RODZAJE TYNKÓW Najpopularniejsze to: tynk zacierany
– zaciera się go packą, tworząc przy tym lekko fakturowaną

nazwany tak dlatego, że przypomina ścieżki tych szkodników.

3

CO Z KOLOREM. Tynki neutralne (białe, szare) imitują
kamienie, takie jak granit, marmur, piaskowiec czy trawertyn

i dobrze będą wyglądać w nowoczesnych aranżacjach. Te w zde-

powierzchnię; tynk strukturalny – w świeżo położonym tynku za

cydowanych kolorach (żółty, błękitny) sprawdzą się we wnętrzach

pomocą packi, pędzla czy szpachelki odciska się lub żłobi wzory;

urządzonych w stylistyce śródziemnomorskiej.
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Skrzynia na kółkach
Antique marki Hübsch,
w surowym skandynawskim
stylu, loftbar.pl
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W DOMU
Z BETONU

Na ścianach sypialni
– szary tynk imitujący
beton plus biała farba,
ściana z oknem to cegła
pomalowana na biało.
– Do tej pory nie
powiesiliśmy nic na
ścianach, ale już się
przyzwyczailiśmy
i nie wiem, czy tak nie
zostanie – mówi Agata.
GDZIE KUPIĆ: lampy:
nocne – IKEA; wisząca
Al-Verd Kafti Design
– pufadesign.pl; srebrne
babouche Agata
przywiozła z Maroka

Zdjęcia: serwisy prasowe
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SEWERYN PRACOWNIA
www.sewerynpracownia.pl
tel. 501 170 036

Zmiany na lepsze

Dom był ciasny, ciemny i zagracony, z malutkimi okienkami. Chcieliśmy zachować
stare elementy poniemieckiego budynku – odsłonięte drewniane stropy, ceglane
ściany, schody drewniane oraz ceglane prowadzące do piwnicy. Naszym założeniem
było też wprowadzenie nowych, surowych elementów – takich jak betonowe posadzki,
szara stolarka, stalowa kratownica, stalowe drzwi do sypialni i łazienki. Zastosowaliśmy
tylko trzy kolory: biały, szary i czarny (nasze ulubione). Zamierzaliśmy wprowadzić
do wnętrz więcej światła i stworzyć wygodną przestrzeń dla dwóch osób. Udało się!
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ARCHITEKT WSKAZANY

– Ponieważ przebudowywaliśmy dom
dla siebie, dużo decyzji podejmowaliśmy
w trakcie prac, na bieżąco, bez rysunków
– opowiada projektant – Miała wtedy miejsce
śmieszna sytuacja. Instalator, widząc nasze
wątpliwości i ciągłe zmiany decyzji w trakcie
prac, powiedział: „Jesteście młodzi, niezdecydowani, weźcie sobie lepiej architekta”.
GDZIE KUPIĆ: białe płytki – sanimex.pl;
lampa tripod vintage; fotel bujany – allegro.pl

REKLAMA

PATRYCJA BALIŃSKA-SEWERYN,
MARIUSZ SEWERYN

TAK MIESZKAMY
KĄPIEL
Z WIDOKIEM

Przestronna łazienka
sąsiaduje z sypialnią,
to jedyne pomieszczenia
na piętrze. Jest jasna,
a ramę okna wypełnia
kojąca zieleń drzewa
czereśni. Tu też stare
przenika się z nowym.
Nad współczesnymi
bryłami nablatowych
umywalek – podtynkowe
retro baterie. Stolik
po poprzednich właścicielach Agata i Grzegorz
poddali lekkiemu liftingowi
– dokupili nowy blat
i pomalowali go na czarno.
GDZIE KUPIĆ: umywalki
– sanimex.pl; odnowione
lampy garażowe – Bottega
Concept Store
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