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Kocham mój dom 

Marzena i Piotr, zachwyceni 
lokalizacją niewysokich bloków  

na warszawskim Żoliborzu  
oraz okoliczną zielenią,  

postanowili uwić  
tutaj gniazdo dla swojej  
rodziny. Pieczołowicie je  
odnawiali, by w końcu  

osiągnąć wymarzony efekt

Siła w rodzinie

zdjęcia: Michał Skorupski  
tekst i stylizacja:  

Agnieszka Wrodarczyk/HAPPY PLACE
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Właściciele zdecydowali się na połączenie 
salonu z kuchnią i jadalnią. Dzięki temu zyskali 
sporą przestrzeń, w której swobodnie mieści się  
ich czteroosobowa rodzina. Proste w formie  
meble z IKEA (kanapa i komoda) uzupełnili  
ręcznie wykonanymi sprzętami i dodatkami.  
– Po tacie odziedziczyłam smykałkę do prac 
ręcznych – mówi Marzena. – Z jego pomocą 
wyczarowałam przedmioty, dzięki którym ładnie 
zaaranżowane, lecz neutralne wnętrze nabrało 
osobistego charakteru.



40 41

Kocham mój dom 

Decydując się na zakup mieszkania, od razu wiedzieliśmy, że sami 
je wyremontujemy. Dzięki temu udało się nam zaoszczędzić sporo 
pieniędzy. I wszystko jest zrobione dokładnie tak, jak tego chcieliśmy

Szukasz idealnych mebli i dodatków,  
ale nie możesz ich znaleźć? Zrób je z pomocą 
domowników, uzdolnionych przyjaciół lub stolarza.  
Z moim tatą wykonałam mnóstwo przedmiotów, których  
nie widziałam w sklepach lub na które po prostu  
nie było mnie stać. Dodatkowo zaprzyjaźniłam się  
z maszyną do szycia. Zaczęłam od prostych dekoracji 
(poszewki na poduszki, obrusy), a dziś prowadzę  
własną pracownię artystyczną Zapach Lawendy.  
Nie musisz wydawać fortuny, by stworzyć unikatowe 
wnętrze. Wystarczą odrobina cierpliwości i szczypta 
wyobraźni, by przerobić meble z sieciówek lub stworzyć 
coś z niczego. Pozornie zbędne przedmioty, takie jak 
podniszczone drzwi czy stary pieniek, mogą stać się 
oryginalną dekoracją. 
Wybierz neutralną bazę. Stonowane kolory ścian, 
podłóg i mebli są wspaniałym tłem dla zmieniających się 
dodatków. Nowe poduszki, pledy czy obicie fotela odmienią 
charakter wnętrza, a są zdecydowanie tańsze niż remont. 

WSKAZÓWKI MARZENY:

Jak niedrogo  
stworzyć  
przytulne wnętrze

Strefa wypoczynkowa, podobnie jak reszta mieszkania,  
jest utrzymana w odcieniach bieli i szarości. Liczne  
dodatki wyszukane w sieciówkach (H&M Home, IKEA) 
przeplecione są ze znaleziskami ze Śląskiej Giełdy  
Kwiatowej oraz ze sklepów internetowych. Gospodyni  
najchętniej zagląda do Pretty-home.pl.

Marzena potrafi zrobić coś z niczego. Pobielona przez nią skrzynka  
na owoce świetnie się sprawdza w roli stolika. Anielskie skrzydła, widoczne 
na zdjęciu na stronie obok, to także jej robota. Powstały ze starych desek 
znalezionych w piwnicy. Ponieważ gospodyni nie miała wtedy jeszcze 
wyrzynarki, wycinała je zwykłą piłką ręczną. Zajęło jej to pół dnia,  
ale twierdzi, że efekt był tego wart. Gdy Marzena czegoś mocno pragnie, nie zwleka, tylko podwija  

rękawy i bierze się do roboty. Co prawda nie była w stanie wyczarować 
prawdziwego kominka, ale ozdobny portal – już tak (skonstruowała go 

wspólnie z tatą). Masywne świece oraz równo przycięte kawałki drewna 
dodają mu uroku. Widoczny w rogu pieniek to żoliborskie znalezisko  
–  pozostałość po wycince drzew. Marzena dosłownie przytargała go  

zza płotu, oczyściła i wstawiła prosto do salonu.

Gdy na świat przyszedł synek 
Marzeny i Piotra, Kajetan, ich 
mieszkanie okazało się za małe. 
Szybko zaczęli się rozglądać  

za większym lokum. Mieli ogromne 
szczęście, bo do gustu przypadła im jedna  
z pierwszych ofert, na którą trafili. Nowe 
mieszkanie miało wszystko – idealną 
lokalizację na warszawskim Żoliborzu, 
odpowiedni metraż i na dodatek jeszcze 
kawałek ogródka. Nic dziwnego, że w tej 
sytuacji nie odstraszyła ich ani wizja 
przeprowadzki z niemowlakiem, ani 
potrzeba wykonania generalnego remontu. 
Tym bardziej, że od początku mogli  
liczyć na duże wsparcie rodziny – tata 
Marzeny, który całe życie zajmował się 

remontami i stolarstwem, oczywiście 
natychmiast zaoferował swoją pomoc.  
 
Bez fuszerki 
Zdecydowali, że nie ma co rozmieniać się  
na drobne i trzeba wymienić wszystko poza 
oknami i drzwiami wejściowymi. – Tylko  
w ten sposób mogliśmy uzyskać przestronną 
i harmonijną przestrzeń, o jakiej zawsze 
marzyliśmy – wspomina Marzena. Powoli, 
po pracy i w chwilach, gdy Kajtek smacznie 
spał, skuwali kafle, kładli panele i malowali 
ściany. Z czasem zaczęły pojawiać się 
pierwsze sprzęty – szara sofa w salonie  
czy stół z drewnianym blatem w kuchni.  
A czego nie mogli znaleźć w sklepach,  
to zrobili sami. Pedantyczne natury  

Marzeny i jej taty nie pozwoliły na żadną 
prowizorkę. Całe mieszkanie zostało 
urządzone z najwyższą dbałością  
o wykończenia i detale. Trudno więc 
się dziwić, że przy takim zaangażowaniu 
remont trwał grubo ponad rok.  
 
Nagroda za cierpliwość 
Od tego czasu minęła już ponad dekada, 
na świat przyszła Julia (dziś ma pięć lat), 
pojawił się też ulubieniec całej rodziny, 
spaniel o imieniu Karmel. – Mimo że na 
przestrzeni czasu nasze potrzeby mocno 
się zmieniły, mieszkanie nadal świetnie 
nam służy – mówi gospodyni. I dodaje,  
że choć chwilami remont dawał się we znaki, 
zdecydowanie warto było się pomęczyć.
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w stylu wnętrza
Odcienie bieli jako tło  
dla pastelowych dodatków  
ukochanych przez panią domu

Gospodarze długo 
przeczesywali internet  
w poszukiwaniu idealnego 
kredensu. Miał być biały,
w rustykalnym lub 
prowansalskim stylu,  
no i – przede wszystkim  
– pojemny. Wymarzony 
mebel pani domu znalazła 
w stolarni na Podhalu! 
Nowy, nie wymagał już 
żadnych przeróbek. Dziś 
dumnie prezentuje w nim 
swoje ukochane naczynia  
oraz sezonowe dekoracje.

Blat stołu to dzieło pani domu. Świetnie się komponuje z kolorowymi krzesłami 
z IKEA (oryginalnie były białe, ale gospodyni przemalowała je farbą w sprayu 
z marketu budowlanego). Widoczne w tle drewniane drzwi pochodzą z suszarni 
znajdującej się w budynku. Miały zostać zniszczone, lecz na szczęście  
w odpowiedniej chwili dostrzegł je i uratował tata Marzeny. 

Kolorowa jadalnia odcina się nieco od stonowanej reszty 
mieszkania. Widać tu słabość do pastelowej ceramiki (Ib Laursen), 
którą dla uzyskania kontrastu Marzena zestawia z czerwienią 
(miska, forma na tartę itp.). Może sobie pozwolić na to barwne 
szaleństwo dzięki białym meblom i spokojnym ścianom.

Zegar wiszący Mosaica, śr. 58 cm, 629 zł, szyld Journey, metal, 
30,5x13 cm, 35 zł, Miahome.pl; krzesło Paris inspirowane T Olix, 
metal, wys. 73 cm, 259 zł, Altavola-design.pl; kosz Grossini, wiklina, 
49x30x25 cm, 299 zł, Home-you.com; dzbanek T&G Woodware 
Pride of Place, porcelana, poj. 1,5 l, 129 zł, Bonami.pl; lawenda  
w doniczce, wys. 19 cm, 25,99 zł,  
           osłonka na doniczkę Nejkon, 
            śr. 15 cm, wys. 16 cm, 3,99 zł,  
             IKEA; komoda Bristol,  
               drewno, 157x45x90 cm,  
               2860 zł, Belldeco.pl

Kocham mój dom 
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Murowana kuchnia i prawdziwy 
wiejski piec były od zawsze 
marzeniem gospodarzy. Na razie 
mieszkają w bloku, ale część  
pragnień już udało im się spełnić. 
Szafki dolnej zabudowy wmurowano  
w konstrukcję z karton-gipsu, która  
dla uzyskania lepszego efektu  
została wyłożona płytkami imitującymi 
kamień. Nad piekarnikiem w stylu 
retro zawisł dekoracyjny okap – Marzena 
zaprojektowała i zbudowała go 
wspólnie ze swoim tatą.

Szafki też nie przyjechały tu prosto ze sklepu. Właściciele kupili 
gotowe fronty, a potem pomalowali je i zabejcowali wedle własnego 
pomysłu. Otwarte półki i przeszklone drzwiczki urozmaicają górną 
zabudowę. Murek oddzielający kuchnię od jadalni podkreśla 
rustykalny charakter wnętrza. Neutralną bazę rozweselają barwne 
dodatki, m.in. niebieska waga w stylu retro, pastelowe emaliowane 
rondle i kolorowe naczynia.

Mam szczęście, że mój mąż,  
tak jak ja, lubi jasne i harmonijne 
wnętrza z dodatkiem rustykalnej, 
prowansalskiej nuty. Większość 
prac ręcznych w mieszkaniu 
wykonałam wspólnie z tatą,  
z kolei Piotr wspierał mnie  
w poszukiwaniu wymarzonych 
mebli i dodatków
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Kocham mój dom 
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Pochwal się swoim mieszkaniem!  
Uwielbiasz zmieniać jego wystrój, a urządzanie wnętrz jest Twoją 
pasją? Chciałabyś, by u Ciebie także odbyła się sesja zdjęciowa? 
Napisz nam o sobie i przyślij kilka zdjęć swojego mieszkania.  
Czekamy pod adresem: mojemieszkanie@grupazpr.pl

domKOCHAM 
MÓJ

Sypialnia  
jest najbardziej 
stonowanym 
pomieszczeniem  
w całym mieszkaniu. 
To celowy zabieg  
– dzięki ograniczonej 
liczbie dodatków 
domownicy mogą się 
tu wyciszyć przed 
snem. Starannie 
dobrane tekstylia 
(narzuta, pled  
i poduszki z IKEA) 
zapewniają przytulny 
nastrój sprzyjający 
wypoczynkowi.
Lampa wisząca  
(tak jak większość  
w tym mieszkaniu) 
pochodzi z IKEA. 

Wiele czasu spędzam przy maszynie 
do szycia, tworząc kolorowe lalki  
i zwierzaki. Pod koniec dnia mój 
wzrok jest zmęczony nadmiarem 
barw i wzorów, dlatego tak lubię 
naszą szarą sypialnię – zmysły 
mogą tu spokojnie odpocząć
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Prosta i funkcjonalna – taka z założenia miała  
być sypialnia. Jednak Marzena nie byłaby sobą,  
gdyby nie wyeksponowała tu kilku dekoracyjnych 
bibelotów. Metalowe tablice w różnych rozmiarach 
(Pretty-home.pl), wianek i sznur cottonballsów 
dodają wnętrzu kobiecego charakteru.

Łazienka, choć utrzymana w beżach i brązach, 
zdecydowanie nie jest nudna. Ton nadają tu  
dekoracyjne kafle pod prysznicem. Tak wyrazisty  
wzór nie potrzebuje wielu dodatków – wystarczyło  
wstawić kilka roślin i przytulne wnętrze gotowe. 

Kocham mój dom 
architektura od wnętrza

PROJEKTANCIE 
Zgłoś swój projekt. Wygraj nagrodę 
pieniężną lub wyjazd do spa.

> PRZESTRZEŃ DZIENNA           

> KUCHNIA       > ŁAZIENKA      

> SYPIALNIA      > POKÓJ DZIECKA

CZYTELNIKU  
Zagłosuj na najlepszy projekt w 5 
kategoriach i wygraj cenne nagrody 
rzeczowe.

Publikacja wszystkich projektów 
na urzadzamy.pl

Publikacja wyróżnionych projektów 
na łamach magazynów:

JEDYNY TAKI KONKURS W POLSCE!

Zjednoczona siła marek wnętrzarskich Grupy ZPR Media


