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tekst i stylizacja Eva Milczarek, zdjęcia Radek Wojnar,
projekt Maciej Bołtruczyk, pracownia Projekt MB

Salon to kwintesencja angielskiego smaku. 
Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, 

ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat

FASCYNACJE
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Kasia i MaciEK W styloWych BRytyjsKich WnętRzach

zaKochali się, gdy MiEszKali W londyniE. W sWoiM

doMu Pod BiałyMstoKiEM PostanoWili Więc

stWoRzyć PRaWdziWiE WysPiaRsKi KliMat
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o na le ży zro bić, aby mieć swój wła sny, wy ma rzo -
ny dom? trze ba naj pierw na nie go za ro bić. W lon -

dy nie stu den ci Ka sia i Ma ciek spę dzi li rok. Ma ciek
zna lazł wte dy za trud nie nie w myj ni sa mo cho do wej,

Ka sia sprzą ta ła do my w Rich mond – pięk nej, luk su so wej
dziel ni cy po łu dnio we go lon dy nu. ot, ty po wy ży wot na szych

ro da ków emi gru ją cych na Wy spy. Wspa nia łe re zy den cje za moż -
nych Bry tyj czy ków zro bi ły na Ka si ogrom ne wra że nie. szcze gól nie po do -
ba ły jej się te, do któ rych przy le ga ły za dba ne ogro dy. – ogrom na, sta ra
wil la ary sto kra tycz nej ro dzi ny, wy so kie miesz ka nie pa ry ar ty stów, przy -
tul ne miesz kan ko pa ni pra cu ją cej dla ma ga zy nu wnę trzar skie go
– wspo mi na Ka sia. – te wnę trza mnie za chwy ca ły. do te go wszę dzie mi -
li, kul tu ral ni lu dzie. 
Po po wro cie do Pol ski za uzbie ra ne pie nią dze ku pi li pierw sze miesz -
ka nie. ale za wsze wie dzie li, że kie dyś po sta wią dom. uda ło się to do -
pie ro kil ka lat póź niej, gdy pro wa dzo na przez nich fir ma za czę ła przy -
no sić zy ski. urze cze ni tra dy cyj ny mi, bry tyj ski mi wnę trza mi, oczy wi -
ście po sta no wi li wy bu do wać go zgod nie z głów ny mi za sa da mi an -
giel skie go sty lu. 

CIE PŁO I ELE GANC KO
W re ali za cji za my słu po mógł im Ma ciej Boł tru czyk, wła ści ciel pra cow ni
wnę trzar skiej Pro jekt MB. Ka sia i Ma ciek od ra zu za rzu ci li go cza so pi s-
ma mi wnę trzar ski mi, któ re przy wieź li z an glii. Wspól nie za sta na wia li się,
jak po wi nien wy glą dać ich dom, któ re ele men ty w pro jek cie wy brać,
a któ re od rzu cić. choć wła ści cie lom bli ska by ła es te ty ka an giel ska z jej
wy kwint no ścią i wy sma ko wa niem, ba li się prze ła do wa nia po miesz czeń
róż no rod ny mi bi be lo ta mi, co jest cha rak te ry stycz ne dla sty lu Wy spia rzy.
ar chi tekt pod jął się więc stwo rze nia kon cep cji czer pią cej z naj lep szych
cech tra dy cji bry tyj skiej – nada nia wnę trzom przy tul no ści, cie pła i ele -
gan cji. jed no cze śnie za cho wał umiar w do bo rze wy po sa że nia. W re zul -
ta cie ro dzin na sie dzi ba Ka si, Mać ka oraz ich dzie ci: zu zi, Bart ka i an to -
sia (a tak że ko tek – nad ii i Po li) to lek kie, peł ne słoń ca miej sce, w któ rym
świet nie się miesz ka. 

W DU CHU IN SPI RA CJI
naj waż niej sza w tym do mu jest kuch nia. tu kon cen tru je się ży cie ro -
dzin ne. tak jak w ty po wym bry tyj skim do mu, jest ona ja sna, nie co ru s-
ty kal na, z do mi nu ją cym sty lo wym oka pem.
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Widok z jadalni na salon. 
Tak jak w typowym angielskim domu 

ściany stały się tłem dla rodzinnych fotografii

Jadalnia ze wszystkich stron otoczona 
jest dużymi oknami, co zapewnia biesiadującym piękne widoki 
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Jasne ściany i meble kuchenne powiększają przestrzeń. 
Okna umieszczone dookoła strefy dziennej wprowadzają 
przyrodę do wnętrza. Dzięki przesuwanym witrażowym drzwiom 
w każdej chwili można odgrodzić kuchnię od jadalni
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licz ba sza fek zo sta ła do kład nie za pla no wa na przez Ka się, któ ra
po li czy ła na wet, ile garn ków i ta le rzy mo że się w każ dej po mie ścić.
Wła ści cie le lu bią go to wać i urzą dzać przy ję cia, jed nak przy go to wu -
jąc sma ko wi te po tra wy nie chcie li tra cić kon tak tu z dzieć mi czy od -
wie dza ją cy mi ich przy ja ciół mi. stąd wziął się po mysł, że by kuch nia
by ła otwar ta. je śli jed nak jest ta ka po trze ba, w każ dej chwi li – dzię -
ki prze suw nym ścia nom pa ra wa no wym ze szkła wi tra żo we go
– moż na ją od se pa ro wać. 
do sa lo nu ar chi tekt wy brał ta pe tę w de li kat ny pa sia sty wzór – to
ko lej na in spi ra cja znad ta mi zy. tak że cięż kie ka na py w sty lu re tro,
ozdob ne kin kie ty i lam py oraz zdję cia opra wio ne w po zła ca ne ram -
ki przy po mi na ją o an giel skich upodo ba niach Ka si i Mać ka.
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Mała łazienka gościnna na parterze utrzymana
jest raczej w stylu prowansalskim. Brytyjski
akcent to delikatna tapeta i boazeria do
wysokości metra

Efektowną obudowę baru wykonano ze szkła witrażowego
– ten sam wzór powtarza się na przesuwnych drzwiach
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Sporych rozmiarów łóżko z baldachimem 

nadaje sypialni charakter królewskiej alkowy

Ścianę w kuchni zdobią plakaty 
reklamowe z lat 5�. XX wieku
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Nowocześnie wyposażona sala 

projekcyjna i bar. Po co wychodzić z domu?
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na par te rze mie ści się jesz cze ma ła, go ścin na ła zien ka, któ rą Ma ciej
Boł tru czyk po sta no wił za pro jek to wać, jak sam mó wi, nie co bar dziej
„cu kier ko wo”. z ko lei ła zien ka znaj du ją ca się na pię trze, po łą czo na
z sy pial nią mał żon ków, zo sta ła wy po sa żo na w ele ganc ką wan nę
na lwich ła pach. o ta kiej wła śnie go spo da rze ma rzy li. 

DO MO WE SE AN SE
W piw ni cy kry je się po miesz cze nie, któ re po wsta ło w wy ni ku in nej fa -
scy na cji. to sa la pro jek cyj na z praw dzi we go zda rze nia, za opa trzo na
w pro fe sjo nal ny sprzęt do od twa rza nia fil mów – speł nie nie pra g-
nień Mać ka. ar chi tekt za pro jek to wał ją z du żym znaw stwem, dzię ki
cze mu uda ło się wy tłu mić dźwię ki spo za sa li i unik nąć efek tu po gło -
su. Ro dzi ce mo gą więc wie czo rem bez prze szkód oglą dać ulu bio ne
fil my, nie bu dząc swych po ciech smacz nie śpią cych w po ko jach
na gó rze.

Interesujące efekty wizualne dało zamontowanie
kilku luster w łazience gospodarzy

W sali projekcyjnej znajdzie się również miejsce dla miłośników
atmosfery starego kina i dawnych hollywoodzkich gwiazd
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