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Marta
– piękna pani 

Dzieciństwo spędziłam na malowniczych Kujawach, 
podobnie jak mój mąż Maurycy. I choć oboje studiowaliśmy 
w Poznaniu, było jasne, że prędzej czy później wrócimy  
w rodzinne strony. Nasze niewielkie mieszkanie położone 
jest tuż przy inowrocławskim rynku (z okien widzimy ruiny 
średniowiecznego muru obronnego!). Gdy kilka lat temu 
zaczęliśmy się tu urządzać, wiedziałam, że w naszym  
domu musi się znaleźć miejsce dla moich pasji. Jestem 
nauczycielką angielskiego, ale to przyroda, a zwłaszcza 
rośliny skradły moje serce. Wolny czas poświęcam  
na tworzenie grafik, doglądanie kwiatów i dekorowanie 
wnętrz. Aktualnie staram się wykorzystać każdą chwilę,  
by zdążyć ze wszystkim przed narodzinami synka Franka!  

od przyrody
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Dorota 
Jaworska 
redaktor naczelna 

Marta z Inowrocławia zachwyciła nas swoją 
pasją twórczą i konsekwencją w urządzaniu 
domu. Pomysłowo zastosowała modne 
wzory i podkreśliła je akwarelami swojego 
autorstwa. Małgosia Budzich… odnawia! 
Zobaczcie, jak świetnie wyglądają odświeżone 
meble z lat 50. i 60. XX wieku. Z kolei Kasia  
Sojka przygotowała lody-mobile, które 
zachwycą dzieci, a Magda Książek proponuje 
podstawki ze starych płyt CD. Ania Legenza 
zaś ma dla nas minikurs robienia dekoracyjnej 
kwitnącej gałązki. Witajcie w Klubie Kobiet 
z Pasją! Cieszymy się, że jesteście z nami!

Czytaj kolejne numery Mojego Mieszkania 
i odwiedzaj nasz profil na Facebooku!

Dołącz do Klubu Kobiet z Pasją! 
To klub jedyny w swoim rodzaju – elitarny, 
a zarazem otwarty dla każdego, kto nie 
chodzi utartymi ścieżkami, ma pomysł  
na ciekawe życie, odkrył w sobie talent. 
Napisz o sobie. Czekamy pod adresem: 
mojemieszkanie@grupazpr.pl

 zd
ję

ci
e:

 K
al

ba
r

19

www.mojemieszkanie.pl
3,99 zł (w tym 8% VAT) l nr 6 (226) l czerwiec 2017 l ISSN 0945-5310 INDEKS 36603X

moje
Relacja z gali Kobiet z pasją 2016

  i Kiermaszu Wielkanocnego MM!

PIĘKNY I WYGODNY

POKÓJ DZIECKA
W DOBRYM STYLU!

29
MEBLI I OZDÓB 

NA BALKON
I TARAS

z gali Kobiet z pasją 2016
Kiermaszu Wielkanocnego MM!

wykorzystaj różne odcienie 

i umiejętnie podkreślaj je dodatkami 

zainspiruj się motywami orientalnymi 

i romantycznym klimatem stwórz 

aranżację, którą łatwo odmienisz 

w błękitach w błękitach w błękitach 
Sypialnia  

RELAKS PRZEZ CAŁY ROK

od tapety po okładzinę 

 farby zwykłe i do zadań 
specjalnych 

 

DEKORACYJNA ŚCIANA
W WEEKEND

Dekorator radzi, jak uniknąć 

kiczu, stosując pastelowe 

i intensywne kolory 
str. 18

DRUGIE ŻYCIE 
WALIZKI

TO JEST POMYSŁ!
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Piękne ryciny udekorują każde wnętrze,  
a w tym w konwencji retro podkreślą klimat  
nostalgii. Nowoczesne naklejki i stemple 
będą doskonałe do współczesnych 
aranżacji. Wykorzystaj, np. stempel  
do scrapbookingu Liść (MaleCodziennosci,  
50 zł, Dawanda.com), plakat botaniczny 
Czarny bez (21x30 cm, 15 zł/bez oprawy, 
Madeforhome.pl) albo szablon malarski, 
wzór flora 247 – filodendron (96x136 cm,  
85 zł, Szabloneria.pl).

zdjęcia: Michał Skorupski  
stylizacja i tekst: Agnieszka  
Wrodarczyk/HAPPY PLACE18

Świat roślin zawsze mnie fascynował. Jako dziecko 
znosiłam do domu naręcza kwiatów, bukiety z liści  

i stosy patyków – mówi Marta z Inowrocławia. 
– Fascynacja ta przetrwała do dziś. Nadal chętnie 
            otaczam się roślinami, malując botaniczne 

                        akwarele i stale powiększając  
                     swoją kolekcję kwiatów  

        doniczkowych 



Gdy brakuje mi weny, wybieram się na długi spacer  
do lasu. Obecność przyrody oraz subtelna gra światła  
i cieni pobudzają moją kreatywność. Myślę, że to dużo 
lepszy sposób niż czerpanie inspiracji z internetu, kiedy 
to nieświadomie można popaść w kopiowanie cudzych 
pomysłów. Lepiej pobudzić własną wyobraźnię! 

Kocham rośliny. Lubię  
się nimi otaczać. Maluję je, 
stawiam na parapetach,  
a ostatnio zamykam  
w szklanych ogrodach, 
które nazywam  
roślinnymi terrariami

Farby, płótna i sztalugi towarzyszyły mi  
od dawna. Zamiłowanie do malowania 
prawdopodobnie mam w genach.  

W dzieciństwie uwielbiałam przyglądać się 
babci, która z pietyzmem wyjmowała z szafy 
akwarele lub farby olejne, by po chwili kilkoma 
ruchami wyczarować na pustym płótnie kolorowe 
pejzaże. Proces ten fascynował mnie na tyle,  
że dość szybko postanowiłam spróbować własnych 
sił i zaczęłam malować swoje pierwsze obrazy. 
Kiedy po latach wróciłam do tej pasji, skupiłam 
się na motywach kwiatowych, bo to one wraz  
z domową uprawą roślin znalazły się w centrum 
moich zainteresowań. Jeżeli akurat nie maluję, 
najprawdopodobniej poszukuję nowych roślin 
do mojej kolekcji lub zgłębiam tajniki ich 
pielęgnacji. Pozostałe wolne chwile poświęcam 
na pisanie bloga (Bosydom.blogspot.com),  
na którym pokazuję moje prace oraz pomysły 
na proste dekoracje domu. 

Kobieta z pasją
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Liściaste zasłony (IKEA)  
i poduchy (z resztek po skróceniu 
zasłon!), wszechobecne doniczki 
oraz ekspozycja akwareli to mój 
sposób na wnętrze inspirowane 
światem roślin. Niedawno udało  
mi się wygospodarować w salonie 
kącik do pracy. Uwielbiam spędzać 
tu wieczory z pędzlem w dłoni.  
Na pierwszym planie babciny 
serwis (Karolina, lata 60. XX wieku) 
– pasuje idealnie!

Większość moich kaktusów  
i sukulentów pochodzi  

ze znajdującej się w Rumii 
Kaktusiarni. Mają tam olbrzymi 
wybór roślin (warto odwiedzić  

to miejsce nawet dla samego 
zwiedzania!). Sporo kwiatów 

otrzymuję też w prezencie, a kilka 
razy zdarzyło mi się upolować 
ciekawe okazy w okolicznych 
marketach. Lampiony (JYSK) 
zostały kupione ze świecami, 

teraz wstawiam do nich tealighty. 
Akwarela na ścianie, 

to oczywiście moje dziełko.
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Prace eksponuję w całym domu, wieszam na ścianach, wystawiam  
na sztalugach. Coraz częściej zdarza mi się też malować na zamówienie. 

Jestem nieco sentymentalna, więc zanim wyślę moje akwarele  
w świat, lubię sobie na nie przez kilka dni popatrzeć 

Popularne meble z IKEA 
zestawiłam ze starociami. Stół 
kupiliśmy za bezcen na Olx.pl  
i własnoręcznie odnowiliśmy 
z mężem, thonetowskie krzesła 
zaś otrzymaliśmy w prezencie  
od teściowej (trzeba je było  
tylko pobielić). W mojej kuchni 
nie mogło zabraknąć roślin. 
Zapełniam nimi parapety  
i stojak-pomocnik.  
Zabawiam się co chwila, 
zmieniając kompozycję  
i nigdy nie zapominam  
o kwiatach w wazonie.

Kobieta z pasją
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MARTA POLECA!  
Strony miłośników malowania i natury 
oraz akcesoria do twórczych działań.

Zagraniczny blog pokazujący fajny styl 
malarstwa Oanabefort.com/blog  
oraz strona zrzeszającą zielonych 

zapaleńców z całego świata 
– Urbanjunglebloggers.com.

OGRÓDEK POD SZKŁEM  
– instrukcja krok po kroku

Potrzebne będą:  
szklane naczynie, ziemia 
uniwersalna lub specjalna  
do paproci, keramzyt, 
węgiel aktywowany  
(do kupienia w sklepie 
akwarystycznym  
lub aptece), rośliny  
(np. dwa gatunki paproci, 
karmnik ościsty, stokrotki),  
dekoracyjne kamienie.

1. Naczynie umyj  
i wytrzyj, by nie było  
smug na szkle. Ostrożnie 
wsyp keramzyt.
2. Dodaj warstwę węgla. 
Jeśli nie ufasz swoim 
dłoniom, zrób to przez 
szeroki lejek z kartki, 

wtedy nie opylisz ścianek. 
3. Na węgiel wyłóż 
ziemię. 
4. Delikatnie wyjmij  
rośliny z doniczek,  
strząśnij nadmiar ziemi. 
Zrób wgłębienia  
w podłożu i sadź rośliny, 

tworząc kompozycję  
wedle upodobania.  
5. Udekoruj całość 
kamykami. Mogą  
to być także muszelki,
kawałki drewna  
czy małe figurki 
leśnych zwierząt.  

Wiele naturalnie rosnących 
mchów i paproci jest pod 
ochroną. Jeśli chcesz je 
wykorzystać do kompozycji, 
kup je w sklepie ogrodniczym!

65,90  zł

25  zł
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Uroda kompozycji zależy także od tego,  
czy szkło jest czyste. Z zewnątrz myj je płynem 
do szyb, a wewnątrz przecieraj suchą ściereczką 
lub wacikiem zwilżonym płynem. Jeżeli  
słój jest zamknięty, nie ruszaj wewnętrznych  
ścianek – drobne kropelki są wtedy wręcz pożądane. 

Akwarele to prosta technika, idealna  
dla początkujących (poradzą sobie nawet dzieci). 
Zależnie od ilości dodanej wody możemy  
osiągać różne rezultaty. Dzięki mocno 
rozcieńczonej farbie otrzymamy bardziej 
subtelny efekt. I odwrotnie – mała ilość wody 
zapewni nam silne natężenie koloru.

Kolejne gatunki roślin trafiają do naszego 
domu, więc stale są mi potrzebne nowe doniczki. 
Te zakupione w sklepach lubię zestawiać ze 
starymi wykonanymi z gliny. Nigdzie nie mogłam 
takich znaleźć, więc pewnego dnia wsiedliśmy  
z Maurycym na motor i przeczesaliśmy okoliczne 
wioski w ich poszukiwaniu. Udało się!
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REKLAMA

Riviera  
3 obrazy do malowania 

i farby Aquarellum, 
SentoSphere, Dadum.pl

Markery  
dekoracyjne do tkanin,  
12 kolorów, Otula.pl

W kąciku Frania w sypialni króluje motyw botaniczny. 
Jakiś czas temu zakochałam się w tapecie w kaktusy, 
ale jej zaporowa cena skłoniła mnie do szukania 
tańszego rozwiązania. Choć nie miałam doświadczenia 
w malowaniu dużych powierzchni, odważyłam się  
i nie żałuję. Najpierw namalowałam kontury opuncji, 
a potem wypełniałam je kolorem (akrylowa farba  
do ścian, odcień z mieszalnika). Półki znalazłam  
w markecie tuż obok domu. Trójkątne wieszaki 
wykonaliśmy sami, a zawieszki kupiłam  
od instagramowej koleżanki (@wood.decor).

Ręcznie wytwaRzane  
dywany  

z wysokiej jakości suRowców  
– wełny, bawełny, sztucznego jedwabiu

Sklep internetowy www.trellis.pl


