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nad i
  postawiona!

Tak o swoim poddaszu 
mówi Marta z Pszczyny. 

I rzeczywiście – niewielkie 
mieszkanie wydaje się 

urządzone na tip-top. Jest  
tu funkcjonalnie i bardzo 

klimatycznie, co pani domu 
osiągnęła, łącząc współczesne 

wyposażenie z meblami  
z dawnych lat

Kropka
Marta jest polonistką i nauczycielką 
z powołania. – Od dziecka marzyłam,  
by pracować w szkole i uczyć – mówi.  
– Oprócz miłości do dobrej książki  
i filmu poczesne miejsce w kręgu moich 
zainteresowań zajmują podróże oraz 
różne prace ręczne i sztuka dekoratorska. 
Szukając w internecie wnętrzarskich  
inspiracji, przeglądając blogi, a także  
wertując czasopisma, postanowiłam  
sama założyć blog, na którym pokazuję,  
m.in. historię mojego poddasza. Tak  
powstał Wymarzonemiejsce.blogspot.com.
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Kredens z międzywojnia, z orzechowym fornirem,  
zachwyca mnie pieczołowitością wykończenia,  
precyzją ułożenia wzorów. Komplet jadalniany  
jest o około 30 lat młodszy. Wraz z dywanem 
to prezenty od rodziny. Są dla mnie cenną pamiątką

Mieszkanie na poddaszu jednej 
z pszczyńskich kamienic 
Marta z mężem wybrali  
w 2006 roku, kiedy to jeszcze 

lokale w starych kamienicach nie cieszyły się  
tak wielką popularnością, a raczej źle  
się kojarzyły. Rodzina i znajomi pukali się 
w głowę, mówiąc, że kupowanie poddasza, 
w stanie wymagającym generalnego  
remontu, bez windy, to kiepski pomysł. 
Marta jednak była zdecydowana! Urzekły ją 
pięknie zarysowane płaszczyzny skosów  
i dobrze rozplanowana przestrzeń. A do tego 
można było ewentualnie odkryć ceglane 
ściany i zamontować kozę czy kominek!   
 
Blisko natury 
Nie bez znaczenia przy podejmowaniu 
ostatecznej decyzji był fakt, że położony 
niemal w centrum miasta budynek stał  

w otoczeniu zieleni, a do niego samego 
przylegał duży ogród. – Kocham przyrodę 
– mówi Marta. –  Wśród domowników 
mamy psa rasy siberian husky, Bohuna, 
królika Rudolfa i… kraba w akwario- 
-terrarium! Bez drzew, roślin źle bym  
się czuła. Bliskość ogrodu i zieleń za oknem 
sprawiają, że jest u nas bardzo spokojnie  
i harmonijnie.
 
Od góry do dołu 
Mieszkanie nie było w najlepszym stanie. 
Marta postanowiła stworzyć półotwartą 
przestrzeń łączącą kuchnię z salonem,  
co przy wymianie podłóg, niektórych instalacji 
wydawało się dziecinną igraszką. Ponieważ 
jednak kuchnia nie miała swojego okna, 
postanowiono także je wybić. Było  
to nie lada przedsięwzięcie, ale trud się 
opłacił. Powstało bowiem efektowne 

pomieszczenie pełne światła. Drzwi 
wewnętrze, kupione wraz z mieszkaniem, 
były nowe, więc choć gospodarzom  
nie podobał się ich kolor, zostawili je.  
Po przemalowaniu na biało zyskały  
na urodzie. W wąskim nieustawnym 
przedpokoju przy drzwiach odkryto cegłę 
na ścianie, a dolną część ścian zdobi biała 
boazeria, bo o wiele łatwiej utrzymać ją  
w czystości niż tynk pokryty farbą. – Szafa,  
niestety, się tu nam nie zmieściła, ale płytka 
witryna – już tak. Powoli urządziłam poddasze 
tak, jak chciałam. Jest tutaj przytulnie  
i klimatycznie. Niedługo jednak… będziemy 
się przeprowadzać do domu na wsi! Zamiast 
budować, wybraliśmy kupno gotowego,  
do remontu. Mamy już w tym wprawę,  
więc powinno pójść jeszcze sprawniej.  
Dla mnie będzie to też kolejne wyzwanie 
dekoratorskie, na które już się cieszę!

O ostatecznym efekcie aranżacji decydują szczegóły, więc pani  
domu przykłada dużą wagę do zastawy stołowej. Preferuje biel oraz 
proste formy, bo mając takie naczynia za bazę, można w nieskończoność 
mnożyć stylizacje – od eleganckiej, świątecznej, po codzienną, swojską. 
– Lubię też przezroczyste szkło – wyjaśnia. – Doskonale prezentują się  
w nim płyny, zarówno woda, jak i te kolorowe. Wkładam do butelek i karafek
listki mięty, plasterki cytrusów, by dodać smaku, także tego estetycznego.

Taca pochodząca z Daro-meble.pl często awansuje  
z przedmiotu czysto użytkowego na wysoce dekoracyjny,  
stając się elementem kompozycji (tak jak tu wraz z wazonem  
i małymi lampionami z TK Maxx oraz dużym lampionem  
i świecą z Leroy Merlin). Kiedy indziej zaś ląduje w kuchni  
na blacie lub oparta o ścianę z dumą prezentuje swój  
efektowny dekor. 

Kocham mój dom 

Wiekowe meble Marta uzupełniła współczesnymi 
rzeczami: ikeowskimi pufem, lustrem i ramkami 
oraz stylizowanym fotelem z TK Maxx. 
– Lubię urokliwe drobiazgi, ale nie w nadmiarze  
– mówi. – Kilka lampionów i latarenka (prezent  
od uczniów) wystarczą. Pochwalę się, że zasłony 
i obrus uszyłam samodzielnie!
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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

Podłoga w kuchni 
i salonie to panele 
w różnych kolorach, 
ukazujące strukturę 
drewna. W ten sposób 
Marta wyraźnie 
podkreśliła podział 
przestrzeni i ją 
urozmaiciła.   

Marta wykorzystuje każdy centymetr 
powierzchni. Pod skosem stanął więc 
fotel wraz ze stolikiem (oba meble z IKEA).
To zaciszne miejsce relaksu. Lampa  
stołowa z lokalnego sklepu, dając  
przyjemne światło, zachęca do poczytania. 
Warto też zwrócić uwagę na minikomódki  
wciśnięte pod blat. Nawet malutkie schowki 
na małym metrażu są bardzo przydatne. 

Lubię wszelkiego rodzaju prace ręczne,  
a szczególnie – szydełkowanie i haft. 
Scrapbooking także sprawia mi wiele 
przyjemności. Zajmuję się ponadto  
fotografią, a ta pasja znajduje wyraz  
między innymi na moim blogu  
Wymarzone miejsce

Biel i błękit goszczą  
w kuchni, a poprzez ściany 
przechodzą do salonu. 
Ozdobione lamelkowymi 
frontami szafki z IKEA  
oraz ceramiczny zlew  
połączono ze stylizowanym 
okapem (Teka) i kuchenką 
(Smeg). Dzięki mozaikowym 
płytkom (Aranjuez Toledo,  
Vives) błękit zyskał  
na wyrazistości i atrakcyjności. 
Można go znaleźć jeszcze  
we wzorach naczyń i chodnika. 
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Marzyła mi się kuchnia 
funkcjonalna i ciepła. Taka 
po prostu domowa. My się  
w niej dobrze czujemy i chyba  
o to chodziło. Drobiazgi  
do niej kompletowałam powoli, 
delektując się tym 
Metalowy wieszak-zielnik (Allegro.pl) zdobi przestrzeń  
nad półwyspem. Marta trzyma na nim różne akcesoria  
przydatne na co dzień, ale tak zaaranżowane, by razem  
ładnie się prezentowały. Dzięki niemu i innym drobiazgom  
kuchnia nabrała nieco staroświeckiego wdzięku. 
Wiklinowe koszyczki, drewniane skrzyneczki i blaszane  
puszki są w tym domu pożądane! Służą jako pojemniki  
na orzechy, osłonki doniczek z roślinami, podręczne schowki 
na drobiazgi – porządkują przestrzeń w miły sposób i ją,  
bez dwóch zdań, zdobią.

Butelka z niebieskim korkiem i wzorem (dawny 
zakup przez internet) to jeden z błękitnych łupów. Należy  
do nich również ceramiczny czajnik w kwiatuszki w stosownym 
kolorze, któremu Marta nie mogła się oprzeć. – Zakup nastąpił  
już po sesji do Mojego Mieszkania, ale możecie go zobaczyć 
na moim blogu Wymarzonemiejsce.blogspot.com – opowiada. 
– Odcienie błękitu szczególnie pięknie, moim zdaniem,  
prezentują się przy bieli i naturalnym kolorze drewna.  

Podczas łączenia kuchni  
i pokoju dużym problemem 
okazała się różnica poziomów 
między pomieszczeniami. 
Zamontowanie witryn było 
więc też wyzwaniem. – Do teraz  
nie wiem, jak mąż sobie z tym  
(i całym remontem!) poradził,  
a wszystko zrobił sam! Jestem 
z niego bardzo dumna!
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w stylu wnętrza Idealne będą rzeczy stylowe i klimatyczne, 
lecz koniecznie funkcjonalne 

Osłoń kaloryfery! Jeśli nie pasuje ci żadna gotowa osłona, 
tak było w moim przypadku, zrób ją na wymiar (ja zamawiałam  
u producenta na Allegro.pl). Będziesz miała dodatkową 
minipółeczkę, a żeberka znikną.  
Nie zapomnij o listwach przypodłogowych. Niech będą 
szerokie, ładnie zarysowane, najlepiej białe lub w kolorze podłogi  
czy drzwi. Podobnie jest z listwami sufitowymi, które odcinają sufit  
od ścian (białe to klasyka, zawsze się sprawdzają). Przekonasz się, 
jak wnętrza zyskają na elegancji. 

Zainwestuj w uchwyty meblowe. My swoje kuchenne 
wybieraliśmy dłużej niż same szafki! Nie mogły być zbyt retro, 
zbyt nowoczesne, zbyt… W końcu za sprawą blogerki Ushii  
z Radomia stanęło na mosiężnych i to był strzał w dziesiątkę. 
Idealnie pasują do mosiądzowanych elementów piekarnika!

PODPOWIEDZI MARTY:

Zwróć uwagę 
na szczegóły

Prowadzę blog, dzięki 
któremu zawarłam wiele 
wspaniałych znajomości.  
To po prostu pamiętnik  
z życia wnętrza, 
które urządzałam 
przez kilka lat 

Kącik do pracy Marty prezentuje się  
stylowo. Biurko to właściwie stół z szufladami 
robiony na zamówienie (Daro-meble.pl). 
Dopełnia je krzesło znalezione na strychu  
u rodziny, które zostało odpowiednio 
pomalowane. Lampa do pracy pochodzi  
z IKEA, stojące opodal koszyk i gazetnik 
– z TK Maxx. Dekoracyjne drobiazgi,  
np. zdjęcia najbliższych w ramkach, jasno 
wskazują, że to kobieca strefa pracy, 
a jednocześnie doskonale wpisują się 
w estetykę poddasza.

Komoda prowansalska, drewno, 122,5x41x91 cm, 1399 zł, Artseries.pl; 
lampion drewniany, 75,99 zł, Dekodomania.pl; fotel Ivory, 1249 zł, 
Westwing.pl; poszewka Serce, poliester, bawełna, 45x45 cm, 33 zł, 

Niemajakwdomu.com; stolik Lumi, MDF, drewno, śr. 65 cm,  
wys. 52 cm, 420 zł, Lepukka.pl; lampa wisząca,  

wiklina, śr. klosza 21 cm, 690 zł,  
Lawendowykredens.pl

Blum Polska Sp. z o. o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
www.blum.com

Jak ułatwić sobie  
pracę w kuchni?  

Przemyślany układ 
kuchni, niezawodne 

szuflady i podnośniki, 
to podstawa. 
Doskonałym 

dopełnieniem są 
kuchenni pomocnicy, 

czyli akcesoria 
kuchenne  

AMBIA-LINE. 

 
 POMOCNICY
KUCHENNI   

W zasięgu ręki
Odpowiednia 

przyprawa zawsze 
w zasięgu ręki! 

Uchwyt na przyprawy 
zapewnia przegląd 
i pewne ustawienie 

w szufladzie różnych 
opakowań 

z przyprawami.

Gładkie cięcie
Wyciąganie folii bez 
zagnieceń i jej 
gładkie odcinanie jest 
teraz niewiarygodnie 
łatwe. Dzięki 
specjalnym 
obcinarkom można 
wygodnie korzystać 
z folii spożywczej 
i aluminiowej.

Wszystkie okucia firmy Blum są najwyższej jakości  
i objęte są Dożywotnią Gwarancją producenta.  

Od ponad 60 lat sprawdzają się w kuchniach  
na całym świecie – w tym również w Polsce.

Szukasz inspiracji  
lub praktycznych porad  
dotyczących projektowania 
kuchni?  
Zamów najnowszy magazyn  
„Kuchenne inspiracje”  
na www.blum.com

Wszystko w porządku 
Wraz z wkładem na noże, uchwytem na talerze, uchwytem 
na przyprawy oraz obcinarkami do folii spożywczej i aluminiowej 
w kuchni pojawia się porządek. Każdy ruch jest przemyślany, 
ponieważ przybory kuchenne są przejrzyście zorganizowane 
w szufladzie i przez to łatwo dostępne.

R
E

K
LA

M
A
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Sypialnia zyskała różowy kolor ścian z chwilą, kiedy 
zaczęliśmy ją dzielić z naszą córeczką – mówi Marta.  
– Wbrew pozorom ów róż nie okazał się cukierkowy,  
ale może to zasługa bieli sufitu i ikeowskich mebli.  
Lampki ze sznurem i wtyczką do kontaktu (IKEA)  

mąż przerobił na wymarzone przeze mnie kinkiety.  
Na pościeli włóczkowy pled – moje dzieło.

We wnętrzach potrzebuję stonowanych 
kolorów, niewielu wzorów. Ich nadmiar  
i intensywność barw nie sprzyjałyby 

wyciszeniu po pracy w szkole

REKLAMA

Biała komódka stojąca na szafce to przerobiona ikeowska 
biurowa minikomoda Moppe ze sklejki! Została pomalowana, 
zaopatrzona w eleganckie uchwyty i opatrzona szyldzikami 
w stylu retro. Te proste zabiegi zamieniły nowoczesny 
pojemnik w nostalgiczny mebelek. 

Łazienka jest niewielka. Marząca o wannie pani domu 
wpadła na pomysł wstawienia asymetrycznej, ze ściętą jedną 

krawędzią. To pozwoliło na zamontowanie miniumywalki 
(Roca). – Funkcjonując na małej przestrzeni, koronną dla 

mnie zasadą stał się minimalizm – wyjaśnia. – Stąd biel  
i minimum rzeczy. Są więc tu tylko dwie półki, podobno 

kuchenne. (śmiech) Na jednej stoi wiklinowy kosz zrobiony 
na wymiar, w którym przechowuję suszarkę do włosów i parę 

drobiazgów. I wszystko działa bez zarzutu! Polecam także 
podwieszany sedes, bo wygląda lżej i zabiera mniej miejsca.  
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Biała komódka stojąca  
na szafce to przerobiona 
ikeowska biurowa minikomoda 
Moppe ze sklejki! Została  
pomalowana, zaopatrzona 
w eleganckie uchwyty  
i opatrzona szyldzikami  
w stylu retro. Te proste  
zabiegi zamieniły nowoczesny 
pojemnik w nostalgiczny  
mebelek. 

Sypialnia zyskała 
różowy kolor ścian 
z chwilą, kiedy 
zaczęliśmy ją dzielić 
z naszą córeczką 
– mówi Marta.  
– Wbrew pozorom  
ów róż nie okazał się 
cukierkowy, ale może 
to zasługa bieli  
sufitu i ikeowskich 
mebli. Kinkiety  
to w rzeczywistości 
lampki ze sznurem  
i wtyczką do kontaktu 
(IKEA). Przerobił je 
mój mąż. Na pościeli 
włóczkowy, zrobiony 
przeze mnie, pled.

Łazienka jest niewielka.  
Marząca o wannie pani domu 
wpadła na pomysł wstawienia 

asymetrycznej, ze ściętą jedną 
krawędzią. To pozwoliło  

na zamontowanie miniumywalki 
(ceramika sanitarna Roca).  

– Funkcjonując na małej 
przestrzeni, koronną dla mnie 

zasadą stał się minimalizm  
– wyjaśnia. – Stąd biel i minimum 

rzeczy. Są więc tu tylko dwie 
półki, podobno kuchenne. 

(śmiech) Na jednej stoi wiklinowy 
kosz zrobiony na wymiar, w 

którym przechowuję suszarkę do 
włosów i parę innych drobiazgów. 

I wszystko działa bez zarzutu! 
Polecam także podwieszany 

sedes, bo wygląda lżej  
i zabiera mniej miejsca.  

We wnętrzach potrzebuję stonowanych 
kolorów, niewielu wzorów. Ich nadmiar  
i intensywność barw nie sprzyjałyby 
wyciszeniu po pracy w szkole


