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Kocham mój dom 

Powrót
do korzeni

Decyzję o zakupie starego gospodarstwa w położonych  
na Spiszu Rzepiskach Jojo podjęła spontanicznie.  
Doprowadzenie budynków do ładu trwało grubo ponad  
  rok. Największe wyzwanie stanowiło uporządkowanie  
      stodoły. I choć na co dzień Jojo i jej partner  
           Wiktor mieszkają w domu obok, to właśnie  
                tutaj spędzają najwięcej czasu – w stodole  
                    gotują, przyjmują gości, organizują  
                          warsztaty, a nawet – kameralne przyjęcia. 
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Joanna Konopka, zwana przez przyjaciół i sąsiadów Jojo, 
kupiła i wyremontowała kilkudziesięcioletni dom  
z wielką stodołą. Zrobiła to z właściwymi sobie  

wdziękiem i wyczuciem, nadając surowym  
wnętrzom artystyczny wyraz 

zdjęcia: Michał Skorupski, stylizacja i tekst: Agnieszka Wrodarczyk/HAPPY PLACE
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Jojo od dzieciństwa była 
związana z Tatrami. Choć  
jej rodzina pochodzi ze 
stolicy, to właśnie tutaj 

Joanna spędziła pierwsze lata 
swojego życia. Potem regularnie 
wracała w te strony, by co roku  
w wakacje odpocząć od zgiełku 
miasta. Służyło jej tutejsze  
powietrze, malownicza sceneria  
i tempo życia znacznie wolniejsze  
od tego w Warszawie. Gdy dorosła, 
wyjechała do Ameryki, by studiować 
historię sztuki, lecz ostatecznie  
zajęła się „przyziemnymi sprawami” 
– remontami i renowacjami 
nieruchomości. 
 
Podróż sentymentalna 
Gdy po latach przyjechała z krótką 
wizytą do Polski, odżyły w niej 
wspomnienia beztroskiego 
dzieciństwa, wieczorów przy lampie 
naftowej i kuligów za saniami ojca. 
Poczuła silne pragnienie posiadania 
choćby kawałka ziemi pod Tatrami,  
by jak za dawnych lat spędzać tutaj 
przynajmniej część wakacji.  
Znajomi i rodzina pukali się  
w czoło, ale nie zważając na nic, 
kupiła dom w Łapszance. 
Początkowo miał być on tylko 
odskocznią od amerykańskiej 
rzeczywistości, ale życie napisało 
inny scenariusz. Joanna bowiem 
dość szybko poczuła, że to tutaj 
pragnie na nowo zapuścić korzenie.
 
Szczęśliwy traf  
A że akurat w wiosce obok  
znajomi górale, emigrujący właśnie  
do Ameryki, wystawili na sprzedaż 
swój dom z przyległą stodołą  
i ogrodem, Joanna potraktowała  
to jako znak od losu i, nie wahając 
się ani chwili, postanowiła raz 
jeszcze zmienić adres zamieszkania. 
Świadoma potencjału nowo 
nabytego gospodarstwa, z głową 
pełną pomysłów, przystąpiła  
do kolejnego remontu, tworząc 
jedyne w swoim rodzaju miejsce  
na mapie Polski – Stodołę u Jojo. 

Kącik do 
wypoczynku 
tworzy 
zbieranina  
mebli z różnych 
miejsc i epok. 
Wersalka z lat 
70. XX wieku  
to spadek  
po poprzednich 
właścicielach 
domu, drewniana 
ława wyszła 
spod rąk 
lokalnego 
rzemieślnika,  
z kolei efektowny 
żyrandol  
to prezent 
od kuzyna 
godpodyni. 

Pani domu lubi 
nieoczywiste 
rozwiązania. 
Odważnie  
łączy kolory, 
formy i materiały. 
Lokalne 
rękodzieło 
śmiało zestawia 
z meblami  
z PRL-u  
i pamiątkami 
przywiezionymi  
z odległych 
podróży – sporo 
tu nawiązań  
do Tybetu  
i Afganistanu 
(portrety kobiet, 
egzotyczne 
tkaniny).  
W efekcie 
powstaje 
artystyczna 
mieszanka 
przesiąknięta 
klimatem 
różnych miejsc.

Gospodyni pragnęła
utrzymać autentyczny  
i rustykalny klimat wnętrz  
– nie było jej w głowie 
zastępowanie zniszczonych  
desek świeżym białym drewnem.  
Idealny materiał (stare, smagane  
  śniegiem i wiatrem, deski oraz 
        belki) pozyskała z domów 
            przeznaczonych do rozbiórki. 
                 Betonowa podłoga jest  
                      w trakcie malowania.  
                           Pomysłodawczynią tej  
                               niecodziennej dekoracji,  
                                    jak również autorką  
                                        użytych do niej szablonów,  
                                             jest przyjaciółka Jojo  
                                                  – Ula Brzozowska- 
                                                       -Majdecka. 

Kocham mój dom 

Stodoła jest naszym salonem, tu toczy się życie, tutaj najczęściej coś 
zmieniam. To dodam ludowy chodnik, to obrus przywieziony z Tybetu
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Pierwsze skrzypce w kuchni gra zjawiskowy 
patchwork, czyli wielki piec kaflowy, który powstał 
dzięki zaangażowaniu pana domu i zdunów  
z okolicy. Zimą to miejsce przyciąga ludzi  
jak magnes – można się tu ogrzać, wyciszyć  
i posłuchać drewien trzaskających w piecu. 
Opodal Jojo ustawiła w kwadrat cztery kawiarniane 
stoły z lat 70. XX wieku. Do towarzystwa dała  
im kombinację starych krzeseł pozbieranych  
z rodzinnych i okolicznych strychów. Na belce  
wisi zewnętrzna umywalka ze starej kamienicy 
z Budapesztu. Rośnie w niej teraz bluszcz.

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

Oboje z Wiktorem unikamy gotowców, zbyt  
cenimy lokalne rzemiosło. Co tylko możemy,  
robimy sami, a gdy brakuje nam umiejętności,  
prosimy o pomoc znajomych rzemieślników 

Kocham mój dom 
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Otwarta kuchnia pełni funkcję zarówno użytkową, 
jak i dekoracyjną. Umieszczona ponad linią wzroku 
galeria zabytkowych przedmiotów zmienia się  zależnie 
od pór roku i nastroju gospodyni. Przestrzeń pod blatem 
roboczym wypełniają półki uginające się pod ciężarem 
garnków i naczyń (Joanna uwielbia gotować!),  
przed przypadkowym wzrokiem chroni je zamocowana 
na lince koronkowa zasłonka. 

Kocham mój dom 

Lubię dawać sfatygowanym  
przedmiotom drugie życie – mówi Joasia. 

– Rozglądam się za nimi po okolicznych 
strychach i targach staroci, a potem  

przynoszę je do domu i szukam  
dla nich miejsca w stodole. Pozornie 

bezużyteczne, mi służą z powodzeniem  
i tworzą przytulne, nieco eklektyczne wnętrze.

Co tylko się da, zrób sama – zdziwisz się, 
jak wiele można się przy tym nauczyć. 
Odnawianie mebli, oczyszczanie drzwi  
czy malowanie podłóg nie jest takie trudne, 
jednak wymaga sporo czasu i cierpliwości. 
Postaw na lokalnych rzemieślników 
– jeśli jakieś zadanie przerasta twoje możliwości, 
rozejrzyj się po okolicy za sprawdzonymi 
fachowcami. Jest spore prawdopodobieństwo, 
że będą dobrze znali technologię i materiały, 
z których powstał twój stary dom. 
Do renowacji staraj się używać materiałów 
z rozbiórki – stara cegła czy deski zdecydowanie 
lepiej się sprawdzą w wiekowym budynku  
niż klinkier czy panele. 

Pamiętaj, że remont jest bardziej kłopotliwy 
i kosztowny niż budowa nowego domu (ale  
ja lubię ratować stare przedmioty i uważam, 
że nawet dom wybudowany w latach 70. XX wieku 
ma duszę i wspomnienia).

WSKAZÓWKI JOANNY:

Adaptacja  
starego  
domostwa 

      

 

Szukasz czegoś specjalnego?                    Znajdziesz to w naszym przewodniku po sklepach internetowych!

Jeśli chcesz kupić reklamę modułową, skontaktuj się z nami e-mailowo: mojemieszkanie@grupazpr.pl, albo zadzwoń: 
22 590 67 36 lub 22 590 51 99. Zniżki przy zakupie więcej niż trzech modułów.

w sieci

 

215 X 170,5 

• meble • dodatki • dekoracje

DEKODOMANIA.PL zaprasza!

 meble  dodatki  dekoracje• meble • meble • meble 

 Oświetlenie dla Twojego domu

Sklepy WWW.GOLDSUN-LAMPY.PL 
i WWW.SALONZLAMPAMI.PL zapraszają.

Wybierz 
swój model 
i ZMIENIAJ 

KOLORY.

Lampy wnoszące niepowtarzalny klimat 
do każdego wnętrza. 
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REKLAMA

Tkaniny to mój konik. Im bardziej kolorowe i egzotyczne, tym lepiej. 
Pokaźne zapasy obrusów, kap i zasłonek trzymam w ludowych skrzyniach
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Kocham mój dom 

Antresola z widokiem na malownicze 
Tatry służy przede wszystkim 
wypoczynkowi. Pełno tu przedmiotów, 
które okoliczni mieszkańcy spisali  
na straty, takich jak nadgryziona 
zębem czasu skrzynia czy sfatygowana 
   wersalka. Tę pierwszą Jojo sama 
      odnowiła, drugą przykryła 
        kawałkiem kwiecistej tkaniny.

Nawet w łazience widać miłość gospodyni do kolorów. Barwny 
patchwork na ścianach stworzył Wiktor z kafli piecowych. Nogi 
umywalki stanowi podstawa starej maszyny do szycia, blat został 
dorobiony u lokalnego kamieniarza. W oknie, zamiast tradycyjnej 
zasłonki, zawisła kolorowa chusta przywieziona z dalekiej podróży.

w stylu wnętrza
Rzeczy niekoniecznie stare, 
ale tworzące sielski klimat 

R
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Kinkiet Rustic, drewno, 8x19 cm, 164 zł, 
Miviena.pl; lustro Mexicana, rama 

drewno, 65x53 cm, Gowood, 369,50 zł, 
Seart.pl; lampa Älvängen, tworzywo,  

śr. 35 cm, dł. 1,4 m, 149 zł, IKEA; dekor 
Niebieskie kwiaty, 10x10 cm, 8 zł, 

Artkafle.eu; włącznik obrotowy,  
1930 made by Rosenthal, 

porcelana, Berker Hager, 282 zł,  
Elstyl.pl; szlafrok, bawełna, 

149 zł, ręcznik z haftami,  
50x70 cm, 22,90 zł, Hm.com;  

zestaw toaletowy, Galeria Stary  
Młyn E.A.Hajduk, 140 zł,  

Sprzedajemy.pl; stół Fiesta,  
metal, śr. 80 cm, wys. 74 cm,  

760 zł, Meble.pl 
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Kocham mój dom 

Skrzypiące drzwi nie prowadzą  
do magicznej szafy, lecz do... drugiej 

kuchni. To tutaj pani domu ukryła 
wszystkie przedmioty, których  

nie lubi mieć na widoku (lodówkę, 
zmywarkę i piecyki). Ścianę 

okalającą drzwi ozdabiają znaleziska 
z okolicznych strychów i targów 
staroci – wiekowy zegar, dawne 

przybory kuchenne i mikroskopijna 
toaletka z ręcznie malowaną 

umywalką (często lądują  
w niej owoce lub główki sałaty).

Drewno, jego struktura, usłojenie, bogactwo odcieni dają 
nieograniczone możliwości aranżacyjne. Wykorzystujmy więc jego piękno 


