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Kocham mój dom 

Mariola urządziła 
swój nowy dom  
w niewiele ponad 
trzy miesiące. 
Inspiracją były  
dla niej ukochane 
obrazy oraz 
wymarzone 
marokańskie płytki, 
które nadały ton 
całemu wnętrzu

Z miłości
do sztuki

Mariola, do niedawna 
właścicielka szkoły 
o profilu baletowym, 
dziś projektantka mebli, 
mieszka w Gdańsku- 
-Oliwie wraz ze swoim 
partnerem Hubertem, 
dziećmi – Marysią  
(13 lat) i Andrzejem  
(16 lat) – oraz rocznym 
psiakiem rasy 
chihuahua. Każdy 
z domowników ma 
swoje pasje – wszyscy 
uprawiają sporty i dużo 
podróżują, dlatego  
dla gospodyni tak 
ważne było stworzenie 
w domu przytulnej 
atmosfery, by po dniu 
pełnym zajęć wracało 
się tu z przyjemnością.

zdjęcia: Michał Skorupski  
stylizacja i tekst: Agnieszka Wrodarczyk/HAPPY PLACE
projekt wnętrza: Anna Serafin/Architektura Wnętrz 
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Mariola już miała kupić 
mieszkanie w centrum 
miasta, kiedy usłyszała  
od swojej mamy, że w jej 

ukochanej dzielnicy Gdańska powstaje 
nowa inwestycja. Czym prędzej udała się 
na miejsce i po pięciu dniach stała się 
posiadaczką niewielkiego domu  
z ogródkiem w bliskiej jej sercu Oliwie.  
O mieszkaniu w centrum zapomniała.  
 
Myśl przewodnia 
Jeszcze nie powstał pomysł na wystrój.  
Miała jedynie kilka mebli z poprzedniego 
domu, obrazy, które zawsze przenosi w nowe 

miejsce, oraz marzenie o wzorzystych  
i bajecznie kolorowych marokańskich 
płytkach. Od początku było dla niej  
jasne, że to właśnie obrazy i podłogi 
zdecydują o kolorystyce wnętrza,  
ale nadal brakowało jej koncepcji 
wykończenia domu. I tu z pomocą 
przyszła przyjaciółka, architektka  
Anna Serafin, która wsłuchała się w jej 
potrzeby i znalazła dla nich gustowny 
wspólny mianownik. Najpierw stworzyła 
koncepcję, potem szczegółowy projekt 
wnętrza, a na koniec zorganizowała  
też utalentowanego stolarza, który 
zrealizował pomysły obu pań i tym 

samym pomógł stworzyć nietuzinkowe 
wnętrze uszyte na miarę. 
 
Zgrany duet 
Z Anią znamy się nie od dziś, rozumiemy 
się w pół słowa – mówi z uśmiechem 
Mariola. – Mamy też podobny gust,  
dlatego nasza współpraca przebiegała  
miło i sprawnie. Do tego trafiłam  
na doskonałe ekipy remontowe! Po trzech 
miesiącach od momentu zakupu domu 
mogliśmy się do niego wprowadzić!  
I dodaje, że pierwszy raz w życiu  
ma dom, który jest nie tylko bardzo  
ładny, lecz także niezwykle wygodny. 

Bufet pochodzi  
ze sklepu  
AlmiDècor,  
stół powstał 
na zamówienie, 
a krzesła  
to kultowy projekt 
autorstwa  
Ray i Charlesa 
Eamesów.

Pojemny regał  
to dzieło stolarza 
poleconego  
przez architektkę. 
Mieszczą się tutaj  
nie tylko zbiory książek  
i filmów, lecz także 
pamiątki z podróży  
i dekoracyjne bibeloty.  

Obraz 
przedstawiający 
martwą naturę 
towarzyszy 
Marioli już  
od kilkunastu  
lat. Ma dla niej 
dużą wartość 
sentymentalną, 
dlatego zawisł  
na honorowym 
miejscu w jadalni.

Piękny parkiet (jodła 
francuska) przyjechał  

z Hajnówki, rodzinnego 
miasta pani domu. 

Wykonała go dla niej 
firma o wdzięcznej 

nazwie Piąta Klepka. 
Skórę bydlęcą leżącą  

w części wypoczynkowej  
właścicielka przywiozła 

z Hiszpanii.
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Kocham mój dom 

Pochodzę z okolic Puszczy 
Białowieskiej. Kocham las  
i drzewa, dlatego od początku 
wiedziałam, że to właśnie 
drewno będzie dominującym 
materiałem w naszym domu. 
Cudownie ociepla jego 
atmosferę
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w stylu wnętrza
W stonowanym pomieszczeniu przedmioty 
zachwycające formą i kolorem

Lampa wisząca nad stołem (Massiero) 
przysporzyła gospodarzom nie lada 
kłopotu. Nikt nie spodziewał się, że waży 
ona aż… 50 kg! Jej montaż wykonała  
ekipa specjalnie do tego przygotowana.

Pani domu, zakochana w hiszpańskim i marokańskim 
wzornictwie, wybrała kafle podłogowe (Kolorymaroka.pl)  
o wyrazistym orientalnym wzorze. To one zdecydowały  
o kolorystyce zabudowy kuchennej, którą na zamówienie 
wykonał zaprzyjaźniony stolarz. 

REKLAMA

Roleta rzymska Verona, tkanina Rustica,  
100x170 cm, 224,90 zł, Dekoria.pl; lampa 
Metallico, stal, śr. 32 cm, Kare Design, 450 zł, 
Shardahome.pl; krzesło Scandinavia, 272,25 zł, 
Zona-design.pl; szklanka Marin, poj. 350 ml, 
12,99 zł, Duka-polska.com; taca, 123 zł, 
Dekodomania.pl; kawiarka, poj. 10 espresso,  
222 zł, Witeks.pl; stół Fryderyk, drewno, 140x80 cm, 
Anders Meble, 2199 zł, Ordesign.pl; dywan Thema 
Wipe, 200x290 cm, 949 zł, Komfort.pl

Kocham mój dom 
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Pomysłowym rozwiązaniem jest 
pokrycie jednej ze ścian dekoracyjnymi 
panelami z orzecha francuskiego.  
To dzieło stolarza (podobnie jak 
przymocowane do ściany szafki  
nocne). Tekstylia pochodzą ze studia 
Aranżer, lampki nocne to Massiero.  

Niewielka sypialnia z łazienką to oczko w głowie gospodarzy.  
Ma wszystko, czego im do szczęścia potrzeba – wygodne,  
zaprojektowane przez panią domu, łóżko, funkcjonalną łazienkę 
z efektownymi płytkami podłogowymi (Kolorymaroka.pl)  
oraz niewidoczną na zdjęciu garderobę. Gustowne ościeżnice  
oraz sztukateria dodają wnętrzu elegancji. 

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

Bardzo lubię  
naszą kompaktową 
sypialnię. Dopiero 
po pewnym czasie 
uświadomiłam 
sobie, że urządziłam  
w niej nasz 
mikroświat – jest 
niczym dobrze 
zaprojektowany 
pokój hotelowy, 
tylko o wiele 
bardziej przytulna

Kocham mój dom 
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Dom kupiłam w stanie 
deweloperskim, więc 
miałam przed sobą ogrom 
prac. Nieocenione okazało 
się tutaj wsparcie mojej 
przyjaciółki architektki  
– podsunęła mi mnóstwo 
ciekawych rozwiązań, 
a do tego poleciła ekipy 
remontowe godne zaufania

Przeciwwagę dla barwnej 
i wzorzystej posadzki stanowią  
ściany utrzymane w odcieniach beżu 
(płytki włoskiej produkcji, nabyte  
w gdańskim Interior Parku) i taupe. 
Nieoczywistym rozwiązaniem w tym 
pomieszczeniu jest połączenie dwóch 
konkurujących ze sobą kolorów – złota 
(kinkiet kupiony okazyjnie w sieci)  
oraz srebra (chromowana bateria 
umywalkowa, wannowa oraz grzejnik). 

Niewielka toaleta dla gości znajduje się na parterze. 
Pani domu zdecydowała się na efektowne płytki  
marki Tubądzin z kolekcji Macieja Zienia. Na podłodze 
pojawia się jodła francuska. Czarne ściany to wspólny 
pomysł Marioli i Ani.

Przepastna szafka  
z nablatową umywalką 
(podobnie jak płytki 
ścienne sprowadzona 
z Włoch) została wykonana  
na zamówienie Marioli. 
Jest bardzo pojemna  
– mieszczą się w niej 
wszystkie łazienkowe 
zapasy. Nad umywalką 
jest miejsce na lustro. 
Pani domu jeszcze  
nie trafiła na to idealne...

Kocham mój dom 


