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Kocham mój dom 

Angielskie

11-letni pobyt Agnieszki w Anglii 
zmienił jej życie: zdobyła tam 
doświadczenie zawodowe, 

założyła rodzinę i… odnalazła 
wymarzony styl wnętrzarski,  

w którym urządziła dom w Polsce 

Pierwsze i drugie piętro  
domu na podwarszawskiej 
wsi zajmuje Agnieszka  
z rodziną – mężem Marcinem 
i 4-letnią córką Mią. Na dole 
mieszkają jej rodzice.  
Budynek przeszedł 
generalny remont, który 
zamienił duży dom 
letniskowy w wygodne 
lokum dla dwóch rodzin,
z osobnymi wejściami 
zapewniającymi domownikom 
intymność i spokój. 

inspiracje
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Agnieszka po studiach podjęła 
pracę w największej na świecie 
sieci hoteli, gdzie poznała 
przyszłego męża, Marcina. 

Szybko zorientowała się, że firma daje 
możliwość zatrudnienia za granicą  
w ramach globalnej korporacji i kiedy  
tylko Polska weszła do Unii Europejskiej, 
oboje rozpoczęli pracę w Londynie,  
w jednym z hoteli należących do tej sieci. 
 
„To jest to!” 
Tak pomyślała nasza bohaterka, gdy po raz 
pierwszy weszła do sklepu Cath Kidston, 
projektantki naczyń, tekstyliów, dodatków  
i wszelkich domowych akcesoriów.  – Moim 
oczom ukazało się wnętrze z postarzanymi 
kolorowymi stołami zastawionymi kwiecistą 
porcelaną i pastelowymi kredensami 
wypełnionymi uroczymi zastawą, obrusami 

i fartuchami – wspomina. – Największe 
wrażenie zrobiła na mnie dekoracja  
na ścianie – to były przyklejone do niej 
filiżanki ze spodkami! Wtedy postanowiłam,  
że mój dom będzie tak właśnie wyglądał!
 
Wspólna pasja 
Agnieszkę w firmie doceniono, awansowała. 
Bardzo lubiła swoją pracę, lecz jeszcze 
bardziej – urządzanie wnętrz. Chłonęła 
brytyjską kulturę oraz tradycję i nią przenikała. 
– Mąż podzielał te zainteresowania i oboje 
urządzaliśmy sobie wyprawy do Charity 
Shops (sklepy z używanymi rzeczami,  
z których dochód jest przeznaczony  
na cele dobroczynne) czy na targi rękodzieła 
i staroci, gdzie nieraz za kilka funtów 
trafiało się nam istne cudo! – opowiada. 
– Poznałam na nich entuzjastów 
dekorowania wnętrz i odkryłam meble 

postarzane techniką shabby chic (termin 
stworzony przez Rachel Ashwell, autorkę 
książki Shabby Chic). W Anglii tak też jest 
nazywany styl urządzania wnętrz rzeczami 
retro, pobielonymi,  z przecierkami oraz 
koronkami i starymi tkaninami. Drugim 
odkryciem był udział w warsztatach 
malowania farbami Annie Sloan. 
Nauczyłam się pokrywać nimi meble, 
pozłacać, nakładać transfery  
i woski, a także używać szablonów  
i preparatów służących do osiągnięcia 
efektu spękań.  W wolnych chwilach 
razem z Marcinem majsterkujemy, 
malujemy i ciągle coś ulepszamy w domu, 
ale jeszcze daleka droga przed nami. 
Wkrótce otwieram sklep internetowy  
ze zrobionymi przez nas rzeczami 
(Instagram: @sielsko.angielsko). To będzie 
kolejna wspaniała wnętrzarska przygoda!

Będąc w Londynie, zakochałam się w angielskiej kulturze, zwyczajach, 
wnętrzach i ogrodach. Gdy przypadkiem weszłam do sklepu 
z domowymi akcesoriami brytyjskiej projektantki Cath Kidston, 
już wiedziałam, jak urządzę dom – postarzanymi meblami i pastelowo

Ponadstuletni sekretarzyk to jeden z ulubionych mebli pani domu. Wypatrzyła go 
na Ebay.com, a potem samodzielnie przerobiła. – Gdzieniegdzie widać dziurki  
po kornikach – mówi – ale to mi nie przeszkadza. Pomalowałam go kredową farbą 
Annie Sloan (jak większość rzeczy u nas) w odcieniu Antoinette. Po metamorfozie 
mebel awansował na ozdobę salonu, w którym pełni funkcję kredensu.  

Komplet jadalniany został kupiony od starszej angielskiej 
pary. Był ciemnobrązowy, kryty zielonym welurem. Agnieszka 
rozjaśniła go odcieniem Old White Annie Sloan, a tapicer  
obił jasnoszarą tkaniną. W tle widać szafkę-barek, która 
także przeszła metamorfozę: zyskała drewniane dekory  
i kremowy odcień. – Najbardziej dumni jesteśmy z podłogi  
w salonie – mówi Aga. – Została zrobiona z drewna dębowego  
i jaworowego. Zdolny parkieciarz ułożył efektowny wzór.

Różowa patera z ażurowym kloszem (została 
kupiona od zaprzyjaźninej Brytyjki, którą Aga poznała 
na Instagramie) stanowi bazę wielu aranżacji. W okresie 
Wielkanocy towarzyszą jej króliczki z Pepco i pastelowe 
pisanki w wytłoczkach po słodyczach.
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Na Facebooku śledzę strony związane z rękodziełem. Czerpię z nich 
inspiracje do własnych projektów i poznaję wspaniałych ludzi

Błękitne sofę i puf  
(Allegro.pl) urozmaicono 
sztaplowanymi stolikami  
(Ebay.com) pomalowanymi  
na różowo oraz poduszkami 
uszytymi z tkaniny English  
Rose (Clarke & Clake).  
Opiera się o nie rodzina  
królików uszyta przez Janinę, 
znajomą Agi z Facebooka.  
Schody zaś zdobi tekstylna 
girlanda, która wyszła spod 
ręki gospodyni. 

Na kremowym tle półki kubeczki (Green  
Gate) prezentują się doskonale. – Wiosenny 
entourage uzupełniają tulipany uszyte przez 
znajomą krawcową (będzie je można kupić  
w moim sklepie internetowym, który niebawem 
otwieram; więcej informacji na Instagramie:  
@sielsko.angielsko) oraz drzewko z pisankami  
i klatka z bluszczem wzorowana na mauretańskich. 
Chlebak i słój kupiłam w Pepco – mówi Aga. 
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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

Głównym elementem kompozycji  
jest spory wianek, który pani domu 
zrobiła samodzielnie. – Stary słomiany 
owinęłam bawełnianą surówką  
– wyjaśnia. – Potem uszyłam barwne 
serduszka i przykleiłam je klejem  
na gorąco. Na szafce leży drugi 
wianek, tym razem z jajek. Kupiłam  
go w Londynie na targu rękodzieła. 
Kilka lat później sama już  
nauczyłam się uzyskiwać takie 
popękane pisanki. Najpierw  
maluje się skorupki pastelami,
po wyschnięciu nanosi dwie, trzy 
warstwy przezroczystego matowego  
lakieru i suszy suszarką.

Gromadź rzeczy w wybranym stylu.  
My jeszcze będąc w Anglii, zaczęliśmy kupować 
meble i dodatki (wynajęliśmy nawet magazyn  
i tam je składowaliśmy). Po powrocie do Polski  
i remoncie wystarczyło poczekać na ciężarówkę 
z naszymi rzeczami… 
Kupuj i urządzaj się powoli. Dzięki temu 
unikniesz błędów typu „kupiłam rok temu zielone, 
a teraz wolałabym czerwone” (my czarny gres  
w kuchni szybko przemalowaliśmy na szaro 
farbami do płytek) i sporo zaoszczędzisz. 
Choć część rzeczy zrób sama. Przerób  
czy przemaluj meble, uszyj zasłony, zmień 
tkaninę abażuru – tak jak ja w lampie stojącej   
w salonie. Tak będzie taniej, a mieszkanie  
zyska charakter właściwy tylko tobie.

RADY AGNIESZKI:

Jak zachować 
wymarzony styl

Walijski kredens to kolejny sprzęt, do którego Agnieszka ma wyraźną słabość. 
– Moim zdaniem nie ma piękniejszego mebla do eksponowania zastawy – mówi.  
– Oczywiście ozdobiłam go naczyniami Cath Kidston. Z tej kolekcji jestem niezwykle 
dumna, bo jest wyjątkowa, ten wzór od lat nie jest już produkowany. 

Mała półeczka (Netto) to także miejsce ekspozycji śliczności upolowanych  
w sieciówkach, np. dzbanek pochodzi z Pepco (w nim stoją mojej roboty widelczyki 
ozdobione minibabeczkami), pojemnik i figurka z kurką – z Tesco, a tabliczki  
– ze sklepów w Polsce i Anglii. Rękawice kupiłam w Londynie, a napis „Kitchen” 
namalowałam sama. 

Kolekcję błękitnych i różowych filiżanek gospodyni przywiozła z Anglii.  
– Często je przestawiam, tworząc nowe kompozycje – wyjaśnia. – Lubię ustawiać 
pomiędzy nimi malutkie wazoniki, figurki i ramki (ta z ptaszkami i królik są z Netto). 
Chętnie odwiedzam sieciówki, bo można w nich natrafić na piękne naczynia, 
tekstylia i dekoracje dosłownie za grosze.

Wiosną w naszym 
domu rozkwitają 

bukiety tekstylnych 
tulipanów, roi się 

od wianków, 
zawieszek 
i pisanek  

w słodkich 
kolorach oraz 
naczyń jak 

ukwiecona łąka 



36

Kocham mój dom 

R
E

K
LA

M
A

w stylu wnętrza
Słodko, delikatnie, pastelowo  
– w romantycznym nastroju 
Tapeta, wzór klasyczny różowy, winylowa, 200x200 cm, 
456 zł, Lotari.pl; żyrandol Diana, metal, 294,81 zł, 
Tklighting.pl; wianek kwiatowy, śr. 46 cm, 
180 zł, Greendeco.pl; sztuczny kwiat  
Jaskier,  wys. 52 cm, 7,99 zł, IKEA;  
wazon Wide Flute, ceramika,  
wys. 14 cm, 51 zł, 
Sfmeble.pl; fotel uszak, 
 wys. 107 cm, 2999 zł, 
Retro-time.pl; poszewka,  
40x40 cm, 33 zł, 
Eurofirany.com.pl 
 
 

Sypialnia to ulubione 
pomieszczenie pani domu,  
z racji dużych okien, które 
sprawiają, że jest tu widno  
i przytulnie. Ścianę za zagłówkiem 
zdobi efektowny wzór.  
– Tapeta w taki deseń  
kosztowała krocie – wyjaśnia 
Agnieszka. Skorzystałam  
więc z odpowiedniego 
szablonu (Americana Decor)  
i szybkoschnącej emalii Różowe 
okulary (Śnieżka), którą  
nałożyłam małym wałkiem. 
Na ścianie wiszą rysunki kredą 
mojej koleżanki z Instagramu, 
Kasi. Szezlong kupiłam za 10 funtów  
na Ebay.com i odnowiłam.

Pościel (English Home) i kapa (Rossmann) wpisują się  
w słodki wystrój sypialni. Motywy różane na tkaninach zostały 
podkreślone kwiatami. – Warto mieć dobrej jakości sztuczne 
– mówi Aga. – Ja robię z nich śliczne bukieciki lub kompozycje, 
jak ta z główek. Nabiłam je na patyczki do szaszłyków, te wbiłam 
w gąbkę i wstawiłam do torby po makaronikach Ladurée.


