Kocham mój dom

Ania z Nidzicy stworzyła w swoim
mieszkaniu iście bajkowy krajobraz.
Skąpane w bieli wnętrze otuliła
puszystymi pledami, blaskiem świec
oraz pachnącymi gałązkami igliwia

Białe
święta

Całe życie mieszkali z Bartoszem
obok siebie. Pochodzą z Mazur, to ich
miejsce na ziemi. W Nidzicy stworzyli dom
dla swojej pięcioosobowej rodziny (mają
troje dzieci – Jakuba, Jasia oraz Marysię).
Oboje z zacięciem artystycznym. Ania jest
z zawodu oraz z zamiłowania fotografem.
Codzienne chwile zatrzymuje w kadrze
i publikuje na swoim profilu na Instagramie
@hakauuka. Wiecznie rozgląda się
za pięknymi przedmiotami, które nierzadko
przerabia na własną modłę. Bartosz
pracuje w branży prawniczej, kocha
muzykę i piłkę nożną, a wolne chwile
chętnie spędza przy sztalugach. Od Ani
zaraził się pasją do projektów DIY.
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zdjęcia: Michał Skorupski, tekst i stylizacja: Agnieszka Wrodarczyk/HAPPY PLACE, opracowanie: Justyna Marczuk
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Kocham mój dom
Co roku całą rodziną
wybierają się po zakup
choinki, oczywiście żywej.
Uwielbiają jej zapach.
Dekorowaniem zajmują się
zazwyczaj dziewczyny.
Sięgają po kolekcję białych
i srebrzystych bombek.
Gdzieniegdzie pojawiają się
lśniące kryształki lub
śnieżnobiałe piórka,
ale dominuje prostota.
Ani zależy na tym,
by nadmiar dekoracji
nie przyćmił urody drzewka.

I

Salon jest ulubionym miejscem całej rodziny. To tutaj spędzamy
razem najwięcej czasu, rozmawiamy, jemy, bawimy się
z dziećmi. To prawdziwe serce domu

ch mieszkanie liczy 78 metrów
kwadratowych. Śmieją się,
że mają cztery i pół pokoju,
gdyż lokum najmłodszej Marysi,
które wcześniej było osobnym
pomieszczeniem bez okna,
otworzyli częściowo na swoją
sypialnię. Zależało im na tym,
by każdy z członków rodziny
miał tu swój dopieszczony
kącik. Ania jest w tym specjalistką.
Ma świetne wyczucie stylu oraz
oko do dodatków – to dzięki nim
potrafi wyczarować w domu
magiczną atmosferę!

Stuletni kredens to najważniejszy
mebel w tym domu. Ania zamówiła go
w sklepie Francuskie Klimaty. Wniesienie
go na trzecie piętro bloku stanowiło
nie lada wyzwanie, ale pani domu wie,
że było warto. Choć zazwyczaj nie
przywiązuje się do przedmiotów
i stale coś zmienia w mieszkaniu,
przeczuwa, że ten kredens zostanie
z nimi na zawsze.

Świąteczny czas

Przygotowania zaczynają od tworzenia
kalendarza adwentowego dla dzieci.
Każdego dnia jedno z nich otwiera
paczuszkę z zadaniem i słodkim
podarunkiem. Radości jest przy tym
co nie miara! Uwielbiają czas Bożego
Narodzenia, wspólne wybieranie
choinki, ubieranie jej, kolędowanie.
Choć to rodzinne spotkania i chwile
spędzone z bliskimi są najważniejsze,
Ania wie, że przytulny i odświętnie
przystrojony dom także ma
szczególne znaczenie. To dlatego,
gdy tylko dni stają się krótsze,
rozwiesza nastrojowe lampki,
wyciąga z szuflad miękkie pledy,
robi miejsce na świece i lampiony.
Jest wtedy w swoim żywiole. Zawsze
wolała malować meble niż paznokcie.
Lubi otaczać się przedmiotami
z duszą, najchętniej własnoręcznie
odświeżonymi lub pochodzącymi
z malutkich pracowni. Jej duma,
stuletni kredens królujący
w salonie, przejechał pół Polski,
by trafić w jej ręce. Ania nie boi się
odważnych rozwiązań. Wiele osób
łapało się za głowę, gdy słyszało,
że sprowadza starą cegłę lub ważące
kilkadziesiąt kilogramów belki.
A ona od początku wiedziała, co robi.
I dzięki temu stworzyła piękny, pełen
ciepła dom, do którego każdy wraca
z największą przyjemnością.
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Kocham mój dom

Urządzając nasze mieszkanie, postawiłam na biele i szarości.
Bartosz początkowo z dystansem podszedł do tak stonowanej
kolorystki, ale efekt na szczęście mu się spodobał
Gospodyni raczej stroni
od kompletów, dba jednak
o to, by meble do siebie
pasowały. Przecierany bufet
w stylu prowansalskim
dobierała do postarzanego
stołu, ławy oraz krzeseł.
Wypatrzyła go w sklepie
Dekoria.pl. Zimą zastawia
go lampionami i szyszkami.
W takim towarzystwie
dobrze wyglądają czarno-białe grafiki oraz wieniec
z suchych gałązek.

Ania i Bartosz kochają naturę,
dlatego w ich domu znalazło się sporo
naturalnych dodatków. Stoliki kawowe
wykonane z drewnianych pieńków
ze względów praktycznych zyskały
wygodne kółka. Dzięki temu łatwo
można je przesuwać po salonie.
Drewniany stół Ania kupiła w sklepie
CustomForm. Najczęściej zastawia go
ceramiką z ulubionej Galerii Pogodnych
Wnętrz. Jedną z jej ostatnich słabości
są złote sztućce (Mondex). Idealnie
pasują do świątecznej zastawy.
Przygaszona zieleń mchu i sosnowych
gałązek na tle wszechobecnej bieli wygląda
dostojnie i szlachetnie. Gospodyni nie lubi
pstrokacizny. Naturalne dekoracje uzupełnia
o lniane kokardy oraz miłe dla oka nastrojowe
lampki (koniecznie o ciepłej barwie).
W przepastnym kredensie mieści się
spora kolekcja ulubionej porcelany,
a przeszklone drzwiczki świetnie
nadają się do eksponowania rodzinnych
fotografii lub sezonowych dekoracji.
Ania zgrabnie żongluje dodatkami,
wymieniając je wraz ze zmianą pogody
lub nastroju. W grudniu obowiązkowo
pojawiają się tradycyjne zimowe elementy.
Oprócz tradycyjnych bombek najmłodsza
w rodzinie Marysia wiesza na gałązkach
ozdoby w kształcie dzwonków i zwierząt
(większość z nich pochodzi ze sklepów Duka
i Mondex oraz z Galerii Pogodnych Wnętrz).
Choć są wykonane z różnych materiałów,
łączy je spójna, stonowana kolorystyka.
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Jak przystroić
dom na święta
WSKAZÓWKI ANI:
 Polecam kompozycje z naturalnych

elementów. Lampiony ustawione
na drewnianych plastrach czy żywe
gałązki zawieszone nad lustrem nie
potrzebują już żadnych dodatków.
 Warto sięgać po iście zimowe
dekoracje. Pamiątkowe łyżwy czy narty
po dziadkach lub drewniane sanki
z naszego dzieciństwa stworzą bajkowy
klimat. Pozostaw na nich patynę czasu,
nie odnawiaj, jedynie delikatnie wyczyść.
Ustawione razem stworzą fantastyczą
kompozycję – w domu albo przed nim.
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Kocham mój dom

Mieszkamy w bloku pochodzącym z lat 80.
Przed remontem było tu ciasno i trochę
ciemno, ale po wyburzeniu i przestawieniu
kilku ścian stworzyliśmy dobrze oświetloną
przestrzeń idealną dla naszej rodziny
Dla gospodarzy ważne było, by kuchnia
sąsiadowała z salonem. Dla dużej rodziny
przytulna i funkcjonalna strefa dzienna
to przecież podstawa. W takiej sytuacji
zabudowa kuchenna musiała korespondować
z meblami w części wypoczynkowej i jest
oczywiście biała. By wnętrze nie było
zbyt kobiece, pani domu zdecydowała się
przełamać biel czarnymi akcentami w postaci
lamp (Britop Lighting) oraz rattanowej
huśtawki (Allegro.pl). Szara sofa pochodzi
z lokalnego salonu meblowego.

Zabudowę kuchenną – zgodnie z wizją Ani – zaprojektował i wykonał lokalny
stolarz. Drewniany blat to również jego dzieło. Ścianę nad blatem wyłożono
popularnymi płytkami marki Vives, inspirowanymi paryskim metrem. Na podłodze
leży polerowany gres Ceramossa – pięknie odbija światło. Choć kuchnia
sama w sobie jest klasyczna, nie brak tu kontrastów. Ania odważnie zestawiła
stylizowany piekarnik (Amica) z surowym, industrialnym oświetleniem.

W myśl zasady, że na święta dekoruje się cały dom, Ania
ozdobiła kuchnię wiankami, gałązkami oraz oryginalnym
wieńcem adwentowym, który umieściła w skrzynce
stylizowanej na starą szufladę. Część ozdób wykonuje sama,
do przygotowania prostszych dekoracji angażuje dzieci,
a w resztę zaopatruje się w pobliskich kwiaciarniach.

w stylu wnętrza
Idealne do rustykalnej kuchni: drewniana szafka
z płycinami, lampa niczym z babcinego
domu i dodatki z motywem kur. Nowoczesne
uzupełnienie? Jak najbardziej wskazane!
Fotel Nordic, tkanina, drewno bukowe, 827 zł, łóżko
Oceanic, 109x96x188 cm, Baby Best, 1080 zł, Meble.pl;
panele Vanity White, linia Forest, 1290x203x4,5 mm,
Sono, 136,99 zł/m2, Ruckzuck.pl; lampa Marynarska
wełniana, dł. 5,5 m, Maloom, 260 zł, Pakamera.pl;
poduszka Paski, bawełna, silikon, 30x45 cm, 49 zł,
Funwithmum.com; pluszak Blåhaj, poliester,
59x25 cm, 79,99 zł, IKEA
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zdjęcia: Marcin Czechowicz, stylizacja: Jolanta Musiałowicz, tekst: Dorota Jaworska
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Kocham mój dom

Oboje z Bartoszem kochamy drewno i uważamy,
że równie pięknie prezentuje się w wiejskiej
chacie, co w mieszkaniu w bloku.
Masywne, drewniane belki od dawna
były naszym marzeniem

Ceglana ściana króluje na zdjęciach, które
Ania umieszcza na swojej tablicy na Pintereście.
Koniecznie chciała mieć taką w sypialni. Cegłę
rozbiórkową upolowała na Olx.pl. By nie odwracać
uwagi od głównej bohaterki, meble wybrała proste
(łóżko i fotel – IKEA, stoliki nocne – Mondex).
Do dodatków pani domu przykłada dużą wagę.
Uważnie dobiera tekstylia – poduszki to Mondex,
pościel pochodzi ze sklepu Dreamcatcher, a pled
o grubym splocie kupiono na Allegro.pl. Świeczniki
z pieńków brzozy Ania wynalazła na targu staroci.
Choć łazienka jest mała, zmieściło się w niej
wszystko, co niezbędne. Pojemne meble wykonane
na zamówienie przez zaprzyjaźnionego stolarza
są nie tylko praktyczne, ale i dekoracyjne. Ania zadbała
o to, by nawiązywały stylistycznie do reszty mieszkania.
Na podłodze leżą drewnopodobne płytki marki Paradyż.

dom
KOCHAM
MÓJ

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
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Masywne belki nie podtrzymują tutaj żadnej
konstrukcji – pełnią rolę czysto dekoracyjną. Choć
wiadomo było, że ich wniesienie oraz montaż będą
wymagały od ekipy budowlanej sporo wysiłku,
gospodarze upierali się przy swoim. Uważają, że czasem
warto popuścić wodze fantazji i dążyć konsekwentnie
do spełnienia wnętrzarskich marzeń. Efekt przerósł
ich najśmielsze oczekiwania. Belki wspaniale ocieplają
wnętrze i nadają mu niepowtarzalny charakter.
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