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Dom kupiony z drugiej ręki plus właścicielka, 
która jest architektem wnętrz. Co wychodzi 
z tego dodawania? Generalny remont 
i mnóstwo pomysłowych rozwiązań.

Zrobiłam to
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TEKST: Monika Utnik-Strugała  STYLIZACJA: Agnieszka Wrodarczyk/Happy Place  ZDJĘCIA: Michał Skorupski

OD RAZU JAŚNIEJ. Ciemny stary kredens od teściów właścicielka 
przemalowała na biało. Do niego dobrała stół i krzesła z IKEA w tym 
samym kolorze, a całość przełamała czarnymi lampami ze sklepu 
Nowodvorski Lighting. Kanapa jest z MTI Furninova, dywan – z IKEA, 
żyrandol – również z firmy Nowodvorski Lighting. Podłoga to płytki 
ceramiczne imitujące drewno (marki Imola); gospodyni sama 
zadecydowała, jak maj być ułożone. 

sama
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FOTEL Z ODZYSKU: używany  
uszak Magda znalazła na Allegro, 
a potem sama obiła nowa tkaniną. 
Ściana za fotelem jest wyłożona 
płytkami imitującymi cegłę (Stegu, 
kolekcja Parma). Od góry podświe-
tlają je ukryte za panelem LED-y. 

 „
W wolnych chwilach, gdy mała  
Natalia zasypiała, łapałam za pędzel  
i malowałam. Zeszło mi na tym  
całe lato, bo tych chwil miałam
jak na lekarstwo.
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R z u t  o k a  n a  p l a n

WC

 OBUDOWA KOMINKA to pomysł właścicielki. Z boku (patrz 
zdjęcie po lewej) jest wnęka na opał. Tę część wnętrza oświetlają 
sufitowe lampki marki Philips. 

Pom. 
gosp.

Garaż

Salon

Kuchnia

PARTER

MAGDA OD POCZĄTKU WIEDZIAŁA, CZEGO NA PEW-
NO NIE CHCE W SWOIM DOMU. – Wiele lat spędzi-
liśmy w małym ciemnym mieszkaniu na parterze, urzą-

dzonym meblami w kolorze wenge. Od dawna marzyły mi się 
jaśniejsze wnętrza – wspomina. – Początkowo chcieliśmy kupić 
trochę większe mieszkanie. A tu niespodzianka – trafił nam się 
całkiem pokaźny dom w szeregowcu!
To było duże wyzwanie. Po pierwsze, poprzedni właściciele zo-
stawili zaniedbaną kuchnię, łazienkę i kolorowe ściany, które bar-
dzo nie podobały się nowym gospodarzom. A Magdę i Pawła 
ograniczały wydatki związane z mającym się niedługo urodzić 
drugim dzieckiem. Konieczny remont trzeba więc było przepro-
wadzić stopniowo, licząc każdy grosz. Na szczęście Magda jest 
nie tylko architektem, ale też... złotą rączką. Oprócz tego, że mia-
ła wizję nowego domu, wiedziała, jak część rzeczy zrobić samo-
dzielnie. W dodatku całkiem niewielkim nakładem kosztów. 
Zaczęła od remontu trzech sypialni na piętrze. Potem ruszyła 
z metamorfozą parteru. Od razu postanowiła, że zamiast kupo-
wać nowe meble, przerobi stare. – Właśnie urodziła się Natalia. 
W wolnych chwilach, gdy zasypiała, łapałam za pędzel i malowa-
łam. Zeszło mi na tym całe lato, bo tych wolnych chwil miałam jak 
na lekarstwo. Ale za to farba dobrze wyschła – żartuje. – Tak da-
łam drugie życie starej szafie, kredensowi i sekretarzykowi. 
Sama zaprojektowała też kominek, obiła fotel, uszyła poduszki, 
rolety, zasłony i inne dekoracje. Własnymi rękami zrobiła nawet 
angielską boazerię w sypialniach. Nie wierzycie? Relację z prze-
biegu remontu opisywała na bieżąco na swoim blogu simply- 
homeabout.blogspot.com. I choć prace budowlane dawno się 
zakończyły, nadal na nim podpowiada, co zrobić, by wnętrza były 
stylowe i z pomysłem. Na blogu znajdziecie m.in. wskazówki, jak 
krok po kroku wykonać mniejsze i większe przeróbki.

STÓŁ stojący w kuchni był kiedyś  
w kolorze wenge. Magda przemalowała 
go, dopasowując do nowego wystroju. 
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Pokój 
dzienny

Sypialnia 
/gabinet

Łazienka

Sypialnia

Pokój 
córki

PIĘTRO

Pokój 
syna

Korytarz

• We Wrocławiu, 4 pokoje

• Domownicy: Magda i Paweł  

  z dziećmi – Patrykiem i Natalią

160 m2
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ROLETA I ZAZDROSTKA  
w kuchennym oknie  
to oczywiście dzieła  
Magdy. Ściana nad 
angielską boazerią, tutaj 
wyjątkowo zrobioną przez 
stolarza, została pomalo-
wana farbą tablicową.  
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 KUCHENNE SZAFKI, które zostały po poprzednich właścicielach, są z IKEA. Nowi gospodarze wymienili blat (na drewniany) oraz fronty 
– kupili je również w IKEA, dzięki czemu idealnie pasują do korpusów. Na ścianie – płytki ścienne marki Vives. 

Kilka źródeł światła  
zamiast jednego – zgrabne 
lampki wiszące, kupione 
w sklepie Eglo, lepiej 

doświetlają 
kuchenny blat.

DOBRY POMYSŁ
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 SYPIALNIA na piętrze 
była remontowana jako 
pierwsza i odbiega trochę 
stylem od pomieszczeń  
na parterze. Błękitna tapeta 
wycisza po zabieganym dniu. 
Kinkiet jest z IKEA.

Magda i Paweł
gospodarze

Od razu poczułam, że nasz 
dom ma duży potencjał,  
i wiedziałam, jakie zmiany 
będą dla niego korzystne. 
Tymczasem Paweł, przy-
zwyczajony do ciemnych 
mebli, nie bardzo  
potrafił wyobrazić sobie 
nowe wnętrza – całe  
w bieli. Żeby ułatwić  
mu podjęcie decyzji, 
przygotowałam wizualizację 
domu po metamorfozie. 
Jakie było jego zaskocze-
nie! Z miejsca zgodził się 
na wszystkie proponowane 
przeze mnie rozwiązania.

Papierowa 
24,60 zł/rolka 

tapetuj.pl

Papierowa  
156 zł/rolka  

innetapety.pl

Fizelinowa  
216 zł/rolka 

littleroom.pl

Po d o b n e  t a p e t y  d o  p o k o j u  d z i e ck a
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W POKOJU czteroletniej Natalii boazeria ładnie 
zgrała się ze słodką tapetą w sówki. Czy trzeba 
dodawać, kto zrobił tiulowe pompony...?
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NA PÓŁCE nad boazerią sześcioletni Patryk ustawia obrazki i zabawki. Łóżko zostało kupione w IKEA. Mobilny stolik na kółkach,  
pojemnik-worek w chmurki i chorągiewki zrobiła mama.

TAKĄ BOAZERIĘ można zrobić samodzielnie  
– nie trzeba nawet zamawiać gotowych elemen-
tów. Magda wykonała ją z płyt MDF o grubości  
1 cm, które odpowiednio przycięła, przykleiła 
do ściany i pomalowała (dokładna instrukcja  
– na blogu simplyhomeabout.blogspot.com). 


