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Mieszkanie to miejsce, w którym można być sobą.

Dlatego zachęcamy:

czytaj i mieszkaj, jak kochasz!

Emilia Branecka-Ledwoń

Nasz świat ostatnio bardzo się skurczył. Na całe tygodnie,

a nawet miesiące ograniczył się do czterech ścian

– mieszkania, które stało się miejscem pracy, nauki, zabawy

i odpoczynku. Wielu z nas podczas pandemii postanowiło 

wyremontować lub odświeżyć swój dom, by lepiej 

odpowiadał potrzebom domowników, by stał się 

piękniejszym i lepszym miejscem do życia.

Z radością oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie 

magazynu mieszkanie.pl w całości poświęcone wnętrzom. 

Prezentujemy przegląd najlepiej zaprojektowanych 

wnętrz w Polsce i podpowiadamy, jak przenieść ciekawe 

rozwiązania do własnego mieszkania.

Wnętrza to przede wszystkim ludzie, którzy w nich mieszkają 

i je tworzą. Dlatego piszemy także o niezwykłych ludziach i ich 

pasjach. Z Aleksandrą Nadolny (@ms_baika) rozmawiamy 

m.in. o remontowaniu stuletniego domu, aranżacji pokoi dla 

dzieci oraz pasji do ceramiki. Monika Sierko ze 

@stacjaplantacja zaraża nas miłością do rzadkich roślin 

doniczkowych i zdradza tajniki ich pielęgnacji. Zaglądamy też 

do mieszkania Agnieszki Sieroń z @na_czwartym, której 

twórcze działania inspirują do kreatywnego udoskonalania 

swojej, nawet najmniejszej, przestrzeni. Każda z tych osób 

własnym przykładem zachęca do życia pięknie i po swojemu.

Śledzimy i analizujemy trendy, ponieważ fascynuje nas to, 

jak szybko zmienia się świat oraz jaki jest różnorodny. 

Trendy to nie tylko przelotna moda czy oglądanie się

na innych. Otoczenie odzwierciedla naszą naturę, aspiracje

i styl życia, który jest nam najbliższy. Trendy, tak jak nasze 

mieszkania, są różne, ponieważ każdy z nas jest inny. 

Dlatego prezentujemy realizacje projektów wnętrz

w najróżniejszych, bardzo odmiennych od siebie stylach, 

od ascetycznego loftowego minimalizmu po pełne 

kolorów i zaskakujących połączeń aranżacje nawiązujące 

do estetyki lat 80.
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Minimalizm

Minimalizm jako sposób urządzania wnętrz jest estetyczną pochwałą prostoty oraz wyrazem określonego stylu życia, 

który polega na samoograniczeniu, zachowaniu umiaru oraz poszukiwaniu życiowej harmonii. Jako społeczeństwo

na nowo definiujemy swoje potrzeby. Żyjąc minimalistycznie, staramy się ograniczyć do tego, co naprawdę ważne
i pozbyć się nadmiaru rzeczy. Pragniemy żyć w zgodzie ze sobą oraz w duchu less waste - nie szkodząc środowisku 

naturalnemu. Wystrzegamy się konsumpcjonizmu oraz pędu za wciąż nowymi gadżetami. Popularne stało się hasło 

decluttering, czyli odgracanie i porządkowanie. Usuwamy zbędne przedmioty z naszego otoczenia. Urządzamy je ascetycznie, 

ujednolicamy, stosując monochromatyczne kompozycje. Wnętrze staje się świątynią spokoju i kontemplacji, manifestacją

wewnętrznego ładu i duchowej równowagi.

Minimalistyczne wnętrza nie kojarzą się już z brakiem przytulności i klinicznym chłodem.  Zamiast stali nierdzewnej

i tworzyw wykończonych na wysoki połysk, pragniemy kontaktu z surowymi powierzchniami nabierającymi z czasem 

szlachetnej patyny. Wybieramy ekologiczne materiały. Chętnie sięgamy po drewno i naturalne tkaniny.

Nie wystrzegamy się miękkości tekstyliów. Unikamy jedynie pstrokacizny, nadmiaru kolorów i ozdób. Dobrym sposobem 

na to, by minimalistyczne wnętrze stało się przytulne, jest zastosowanie neutralnych kolorów o ciepłych odcieniach.
Minimalizm stał się popularny również w kręgach celebrytów. Najbardziej znanymi osobami z kręgów 

show-businessu, które urządziły swój dom w stylu minimalistycznym, są Kim Kardashian i Kanye West a w Polsce projektant 

Dawid Woliński.



Japońska kultura i sztuka od dawna inspirują projektantów. W ostatnich latach jako odpowiedź na skandynawską filozofię 

urządzania wnętrz, poznaliśmy pochodzącą z Japonii ideę wabi-sabi, czyli sztukę skromnego życia, otaczania się naturalnymi 

materiałami i barwami, powrotu do rzemiosła oraz dostrzegania piękna w niedoskonałości, przedmiotach ze śladami 

użytkowania, zmieniających się z biegiem czasu. Ascetyczny i nieco rustykalny styl promowany przez Japończyków,

w połączeniu z popularną skandynawską, wyważoną funkcjonalnością (lagom) oraz przytulnością (hygge) zaowocował 

hybrydą, która zyskała określenie japandi. Ten styl charakteryzuje się oszczędnością formy, umiłowaniem 
autentyczności i natury, stonowaną kolorystyką oraz przemyślanym  zagospodarowaniem pomieszczeń,
tak aby pozostawić w nich, jak najwięcej wolnej przestrzeni. Japandi nie ucieka jednak od komfortu, miękkich tekstyliów 

oraz nowoczesnego europejskiego wzornictwa. Elementami charakterystycznymi dla tego stylu jest design nawiązujący
do tradycyjnego japońskiego wzornictwa i rzemiosła (meble i lampy).

Fascynacja krajem kwitnącej wiśni w aranżacji wnętrz zaowocowała także bardziej dekoracyjnymi, pełnymi koloru i ornamentu 

motywami wprost nawiązującymi do sztuki japońskiej. Japońskie wzory znajdziemy na plakatach, tapetach czy poduszkach 

pojawiających się we wnętrzach w duchu maksymalizmu.

Japandi
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Inspiracja latami osiemdziesiątymi jest chyba najbardziej zaskakującym trendem ostatnich czasów. Odsuńmy jednak 

skojarzenia z ponurą dekadą niedostatku i szarzyzny, z którymi zmagaliśmy się jako kraj zza żelaznej kurtyny. Chodzi raczej

o lata 80. w wersji sophisticated glamour, czyli wyrafinowanego szyku i ekstrawagancji w stylu high life. Jest to estetyka 

bardzo odmienna od wszystkich opisanych powyżej. Bliżej jej do maksymalizmu i indywidualizmu. Styl ten charakteryzuje 

bogactwo form i dekoracyjność. Eksperymenty z formą i tworzywem, zestawienia jaskrawych kolorów i kontrastowych 

wzorów tworzą we wnętrzu niezwykłą mieszankę, nawiązującą niekiedy do awangardowego stylu Mempis. Niekiedy 

projekty wnętrz w tym stylu świadomie balansują na granicy kiczu, jednak jej nie przekraczają. Wręcz przeciwnie, to często 

wyrafinowane wnętrza z klasą wyposażone designem z najwyższej półki. Ekspresyjne, barwne wnętrza w duchu szalonych

Lata 80.
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lat 80. pełnią funkcję odskoczni od rzeczywistości. Są niczym prywatne galerie sztuki eksponujące obrazy, rzeźby i design 

pełniący w nich funkcję sztuki użytkowej. Cechami charakterystycznymi dla stylu lat 80. Są puszyste wykładziny, 
pleksi, tworzywa sztuczne i meble wykończone na wysoki połysk, metal, motywy zwierzęce, odważne 
zestawienia wzorów, pastele i jaskrawe kolory.

Na przeciwnym biegunie do ascetycznych, surowych oraz monochromatycznych wnętrz znajduje się trend, który 
zdobywa media społecznościowe oraz wielu zwolenników. To maksymalizm. Maksymalizm nie oznacza jednej

Maksymalizm i indywidualizm



określonej estetyki, ponieważ opiera się na indywidualnych upodobaniach i swobodnej ekspresji dekoratora – zwykle 

użytkownika wnętrza. Wnętrza maksymalistyczne to zestawienia różnych kolorów, wzorów i motywów.
Są zbieraniną mebli i dodatków z różnych epok oraz mieszanką różnych stylów. Maksymalizm oznacza eklektyzm 

nieograniczony ani żadnymi zasadami, ani co do liczby przedmiotów. Maksymalizm jest manifestacją ekscentryzmu
- swoistym buntem przeciwko nudnym, powtarzalnym wnętrzom i mieszkaniu tak jak wszyscy. Wystrój w tym stylu jest 

często prezentacją osobistych kolekcji czy zborów przedmiotów o znaczeniu sentymentalnym. To wnętrza z duszą 

odpowiadające przede wszystkim osobom, które w nich mieszkają. Maksymalistyczny wystrój, choć dekoracyjny, nie musi 

być drogi. W takim wnętrzu meble i dodatki to często perełki z pchlego targu, które poddawane są wciąż nowym 

metamorfozom. Zmieniająca się scenografia daje wrażenie przytulności i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Wnętrza vintage nie wychodzą z mody. Autentyczne, dobre wzornictwo z XX wieku nie traci, a wręcz zyskuje na wartości. 

Portale specjalizujące się w sprzedaży designu mid-century modern nigdy nie były tak popularne. Kupujemy głównie 
skandynawskie ikony designu. Wzrasta również zainteresowanie polskim powojennym wzornictwem, czemu 

dowodzą rekordowe ceny, jakie polskie meble, ceramika, szkło czy tkaniny wyprodukowane w czasach PRL-u osiągają

na aukcjach. Młode polskie marki wznawiają kultowe projekty z tamtych lat.

W wystroju wnętrz wciąż widać silne inspiracje Bauhausem i modernistyczną estetyką. Powracają również inspiracje 

stylem art déco. Wybór rzeczy z drugiej ręki motywujemy nie tylko modą na styl vintage, ale także postawą ekologiczną

– poczuciem odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zgodnie z filozofią less waste przeciwdziałamy w ten sposób 

marnowaniu i nie zwiększamy popytu na nowe przedmioty. 
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Modern vintage



Kolory natury

Pokochaliśmy rośliny doniczkowe i coraz chętniej otaczamy się nimi w naszych mieszkaniach. Dla wielu osób uprawa 

roślin w domu stała się pasją i niezwykłą przygodą. Kolekcjonujemy rzadkie okazy i chwalimy się nimi w mediach 

społecznościowych. Rozwija się coraz więcej „roślinnych” firm. Powstają miejscowe inicjatywy, a nawet aplikacje

do wymiany roślin.

9wnętrza 2021 / trendy w pigułce

Urban jungle

Pragnienie kontaktu z roślinami to element trendu w architekturze i designie zwanego biofilią. Na co dzień 

brakuje nam kontaktu z naturą. Rośliny zapewniają styczność z żywymi organizmami będącymi częścią świata przyrody. 

Nasza domowa dżungla produkuje tlen, poprawia nasze samopoczucie i zwiększa odporność na choroby. Obecność 

żywych roślin w biurach zwiększa wydajność pracowników, łagodzi dolegliwości związane ze złą jakością powietrza, a także 

obniża poziom stresu. Za roślinę doniczkową roku 2021 uznano Marantę. Inne modne gatunki to kalatee, monstery, 
filodendrony, fikusy, hoje, begonie i wiele innych.

Dominującym trendem kolorystycznym, który obecnie obserwujemy, jest wielki powrót beżu oraz neutralnej „cielistej” 
palety. Wnętrza nude, czyli „od stóp do głów” w beżu to wnętrzarski total look sezonu. Poza piaskowym, w aranżacjach 

pojawiają się także inne kolory ziemi. Na przykład kolor terakoty oraz wszelkie ziemiste odcienie z domieszką czerwieni

od ceglastego, przez cynamonowy czy antyczny róż, po burgund i bordo. Powraca również brąz, w różnych wersjach.

Firma AzkoNobel (właściciel m.in. marki Dulux), na podstawie corocznego badania trendów, kolorem roku 2021 ogłosiła odcień 

Brave Ground, czyli brunatny, szarawy brąz.
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Organiczne kształty

Barwy kojarzone z ziemią zastosowane we wnętrzu mogą oddziaływać pozytywnie na psychikę. Łagodzą stres, dają 

poczucie komfortu. Chętnie wybieramy je w czasach pełnych lęku i niepewności, w których dom pragniemy postrzegać 

jako solidną opokę i bezpieczne schronienie.

Zieleń przybiera oblicze bardziej stonowane, bliskie naturze. Od leśnych odcieni mchu po zieleń oliwkową i szarozieloną 

szałwię. Te barwy świetnie sprawdzają się na szafkach lub ścianach w kuchni. Są również doskonałym tłem dla domowych 

roślin doniczkowych. Jako odważny akcent kolorystyczny we wnętrzach coraz śmielej pojawia się ciepły, żywy odcień 
pomarańczu.

We wnętrzach na dobre zagościły: asymetria, łuki oraz zaokrąglone organiczne kształty. W designie mebli oraz innych 

domowych przedmiotów dostrzegamy nawiązanie do form wyrzeźbionych przez naturę, oraz pewną pierwotność. 

Dzięki łukom oraz użyciu jednolitych barw na sufitach i ścianach niektóre wnętrza wywołują skojarzenia z jaskinią 

wydrążoną w skale lub zabierają nas w podróż do początków architektury.

Meble sprawiają wrażenie przysadzistych, masywnych. Ciężkie podstawy stołów i stolików przypominają starożytne 

kolumny, przybierają formę kuli lub nieforemnych brył. Wykonane z litego drewna lub naturalnego kamienia rzeźbiarskie 

formy przywołują również motywy antyczne. Niskie miękkie sofy i fotele, obite w całości welurem lub wełną bouclé 

przybierają obłe, nieco wyolbrzymione, „napompowane” kształty, zachęcając do odpoczynku. Meble i przedmioty 



 
 natury minimalizm japandi lata 
80. maksymalizm indywidualizm 
modern vintage urban jungle

11wnętrza 2021 / trendy w pigułce

dekoracyjne unikające kątów prostych przybierają również abstrakcyjne, rzeźbiarskie formy wykonane z rurek

lub tapicerowanych elementów w kształcie wygiętych walcowatych prętów. Ten nurt na styku designu i sztuki określa się 

mianem neotenic design.
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Stworzyliśmy przestrzeń, w której nasze 
wartości przybierają namacalną formę, 

dostępną dla każdego.



A-Place, K907 i K916 to trzy loftowe apartamenty

zaprojektowane z myślą o wynajmie krótkoterminowym.

Urządzono je w zrewitalizowanych budynkach poprzemy-

słowych zlokalizowanych na warszawskiej starej Pradze:

Apartament A-Place o powierzchni 41,5 m² ma białe ściany

i podłogę z naturalnego, bielonego drewna. Wyróżniającym 

się akcentem jest zabudowa kuchenna z czarnymi 

drewnianymi frontami i blatem wykonanym ze stali 

nierdzewnej. Kuchnię można „ukryć”, zamykając pod 

pokrywą. Lustro nad ciągiem kuchennym powiększa 

optycznie pomieszczenie. Reszta mieszkania utrzymana 

jest w jasnych, neutralnych kolorach. Głównym meblem

w sypialni jest łóżko w stylu japońskim - futon ułożony

na matach tatami. Oryginalne wezgłowie powstało 

również z maty tatami. Łazienka wyłożona jest 

jasnobeżowymi kafelkami.

K907, K916. Jednym z największych atutów wnętrz 

apartamentów K907 o powierzchni 30 m² oraz K916

o powierzchni 43 m² jest duża wysokość wynosząca 4,75 m, 

co pozwoliło na umieszczenie w nich antresoli. Jako 

materiał konstrukcyjny wybrano drewno - sklejkę lub 

bieloną i olejowaną kantówkę sosnową. Drewno ociepla 

chłodną, monochromatyczną bazę, którą tworzą podłogi 

ze szlifowanego betonu i surowe sufity.

W kubikach stworzonych w apartamentach K916 i K907 

umieszczono łazienki i sypialnie na antresoli. W K907

w zabudowie mieści się również aneks kuchenny, w K916 

pod schodami ukryto szufladę z dodatkowym spaniem.

14thisispaper / minilofty w stylu zen

Thisispaper to 
multidyscyplinarne biuro 
projektowe z siedzibą w Berlinie 
założone w 2011 r przez Zuzannę 
Gasior i Alexandra Zaxarowa. 
Poza pracą projektową
i badawczą studio wydaje 
magazyn thisispaper.com
o architekturze, wnętrzach, 
designie i fotografii, a także 
tworzy własną linię odzieży
i dodatków produkowanych
w sposób zrównoważony. 
Wszelkie projekty Thisispaper 
powstają zgodnie z wyznawaną 
przez projektantów filozofią 
minimalizmu. 

A-Place. Oprócz niezbędnych sprzętów apartamenty 

zostały wyposażone w wysmakowane przedmioty

i wysokiej jakości design zapewniający „odpoczynek dla 

ciała i ducha”. W mieszkaniu A-Place znalazł się

m.in. system nagłośnieniowy z lat 70. do odtwarzania

płyt winylowych. Meble i akcesoria w apartamencie

to projekty takich mistrzów designu jak m.in. Dieter Rams, 

Ronan i Erwan Bouroullec, Richard Sapper, Nao Tamura

i Louis Poulsen.

 Wszystkie wykorzystane przedmioty, niezależnie od czasu 

ich powstania i pochodzenia, łączy oszczędność formy, 

umiar i powściągliwość, które wg duetu Gasior-Zaxarow 

stanowią clue projektowania.

na terenie osiedla w dawnej wytwórni wódek Koneser 

(Praga-Północ) oraz w inwestycji Fabryka na Pradze na 

Pradze-Południe.

Projekt dotyczył nie tylko aranżacji wnętrza, ale także 

sposobu doświadczania przestrzeni. Mieszkanie ma 

umożliwiać jego mieszkańcom przebywanie we wnętrzu

w sposób sprzyjający wyciszeniu i uważności. Tak by pobyt 

w nim stał się przeżyciem wyjątkowym, odbiegającym

od tego, do czego przywykliśmy.

Wnętrza apartamentów zostały urządzone minimalistycznie 

i z niezwykłą dbałością o szczegóły. Nie znajdziemy w nich 

żadnego przypadkowego przedmiotu. Każdy fragment 

przestrzeni, użyty materiał i każda rzecz została dobrana

z uwagą. Do wykończenia i wyposażenia wnętrza użyto 

naturalnych materiałów, takich jak drewno, ceramika czy len. 

Skupienie się na funkcji i czystości form, pozwoliło

na stworzenie miejsca przepełnionego harmonią.

Mieszkanie ma zapewnić nam odpoczynek od nadmiaru 

bodźców i informacji, którymi jesteśmy codziennie 

bombardowani. Prywatną przestrzeń powinny wypełniać 

wyłącznie przedmioty, które doceniamy za ich sposób 

działania i ponadczasową formę.

Priorytetem była oszczędność formy i nieprzeciążanie 

przestrzeni. Dodatek stanowią jedynie delikatne akcenty 

mosiądzu, chromu i porcelany w wystroju mieszkania. 

Podobnie jak w pierwszym zrealizowanym projekcie

- apartamencie A-place, w mieszkaniach K907 i K916 duży 

nacisk położono na wyposażenie pomieszczeń w najlepszy 

design w minimalistycznym stylu. W mieszkaniu K916 

stanął fotel norweskiego projektanta Terje Ekstrom

z modną rurową ramą w stylu neotenic designu

i geometryczne krzesła do jadalni Hayo Gebauera.

W apartamencie K907 w salonie znalazła się sofa projektu 

polskiej projektantki Mai Ganszyniec, stolik kawowy 

Philippe'a Malouina i wysoki regał ze sklejki polskiej marki 
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Chcieliśmy przenieść 
doświadczenie Thisispaper
z cyfrowego do rzeczywistości. 
Stworzyliśmy przestrzeń, w której 
nasze wartości przybierają 
namacalną formę, dostępną
dla każdego.



A-Place, K907 i K916 to trzy loftowe apartamenty

zaprojektowane z myślą o wynajmie krótkoterminowym.

Urządzono je w zrewitalizowanych budynkach poprzemy-

słowych zlokalizowanych na warszawskiej starej Pradze:

Apartament A-Place o powierzchni 41,5 m² ma białe ściany

i podłogę z naturalnego, bielonego drewna. Wyróżniającym 

się akcentem jest zabudowa kuchenna z czarnymi 

drewnianymi frontami i blatem wykonanym ze stali 

nierdzewnej. Kuchnię można „ukryć”, zamykając pod 

pokrywą. Lustro nad ciągiem kuchennym powiększa 

optycznie pomieszczenie. Reszta mieszkania utrzymana 

jest w jasnych, neutralnych kolorach. Głównym meblem

w sypialni jest łóżko w stylu japońskim - futon ułożony

na matach tatami. Oryginalne wezgłowie powstało 

również z maty tatami. Łazienka wyłożona jest 

jasnobeżowymi kafelkami.

K907, K916. Jednym z największych atutów wnętrz 

apartamentów K907 o powierzchni 30 m² oraz K916

o powierzchni 43 m² jest duża wysokość wynosząca 4,75 m, 

co pozwoliło na umieszczenie w nich antresoli. Jako 

materiał konstrukcyjny wybrano drewno - sklejkę lub 

bieloną i olejowaną kantówkę sosnową. Drewno ociepla 

chłodną, monochromatyczną bazę, którą tworzą podłogi 

ze szlifowanego betonu i surowe sufity.

W kubikach stworzonych w apartamentach K916 i K907 

umieszczono łazienki i sypialnie na antresoli. W K907

w zabudowie mieści się również aneks kuchenny, w K916 

pod schodami ukryto szufladę z dodatkowym spaniem.

Wnętrza apartamentów zostały urządzone 
minimalistycznie i z niezwykłą dbałością
o szczegóły.

A-Place. Oprócz niezbędnych sprzętów apartamenty 

zostały wyposażone w wysmakowane przedmioty

i wysokiej jakości design zapewniający „odpoczynek dla 

ciała i ducha”. W mieszkaniu A-Place znalazł się

m.in. system nagłośnieniowy z lat 70. do odtwarzania

płyt winylowych. Meble i akcesoria w apartamencie

to projekty takich mistrzów designu jak m.in. Dieter Rams, 

Ronan i Erwan Bouroullec, Richard Sapper, Nao Tamura

i Louis Poulsen.

 Wszystkie wykorzystane przedmioty, niezależnie od czasu 

ich powstania i pochodzenia, łączy oszczędność formy, 

umiar i powściągliwość, które wg duetu Gasior-Zaxarow 

stanowią clue projektowania.

na terenie osiedla w dawnej wytwórni wódek Koneser 

(Praga-Północ) oraz w inwestycji Fabryka na Pradze na 

Pradze-Południe.

Projekt dotyczył nie tylko aranżacji wnętrza, ale także 

sposobu doświadczania przestrzeni. Mieszkanie ma 

umożliwiać jego mieszkańcom przebywanie we wnętrzu

w sposób sprzyjający wyciszeniu i uważności. Tak by pobyt 

w nim stał się przeżyciem wyjątkowym, odbiegającym

od tego, do czego przywykliśmy.

Wnętrza apartamentów zostały urządzone minimalistycznie 

i z niezwykłą dbałością o szczegóły. Nie znajdziemy w nich 

żadnego przypadkowego przedmiotu. Każdy fragment 

przestrzeni, użyty materiał i każda rzecz została dobrana

z uwagą. Do wykończenia i wyposażenia wnętrza użyto 

naturalnych materiałów, takich jak drewno, ceramika czy len. 

Skupienie się na funkcji i czystości form, pozwoliło

na stworzenie miejsca przepełnionego harmonią.

Mieszkanie ma zapewnić nam odpoczynek od nadmiaru 

bodźców i informacji, którymi jesteśmy codziennie 

bombardowani. Prywatną przestrzeń powinny wypełniać 

wyłącznie przedmioty, które doceniamy za ich sposób 

działania i ponadczasową formę.

Priorytetem była oszczędność formy i nieprzeciążanie 

przestrzeni. Dodatek stanowią jedynie delikatne akcenty 

mosiądzu, chromu i porcelany w wystroju mieszkania. 

Podobnie jak w pierwszym zrealizowanym projekcie

- apartamencie A-place, w mieszkaniach K907 i K916 duży 

nacisk położono na wyposażenie pomieszczeń w najlepszy 

design w minimalistycznym stylu. W mieszkaniu K916 

stanął fotel norweskiego projektanta Terje Ekstrom

z modną rurową ramą w stylu neotenic designu

i geometryczne krzesła do jadalni Hayo Gebauera.

W apartamencie K907 w salonie znalazła się sofa projektu 

polskiej projektantki Mai Ganszyniec, stolik kawowy 

Philippe'a Malouina i wysoki regał ze sklejki polskiej marki 

TYLKO.



A-Place, K907 i K916 to trzy loftowe apartamenty

zaprojektowane z myślą o wynajmie krótkoterminowym.

Urządzono je w zrewitalizowanych budynkach poprzemy-

słowych zlokalizowanych na warszawskiej starej Pradze:

Apartament A-Place o powierzchni 41,5 m² ma białe ściany

i podłogę z naturalnego, bielonego drewna. Wyróżniającym 

się akcentem jest zabudowa kuchenna z czarnymi 

drewnianymi frontami i blatem wykonanym ze stali 

nierdzewnej. Kuchnię można „ukryć”, zamykając pod 

pokrywą. Lustro nad ciągiem kuchennym powiększa 

optycznie pomieszczenie. Reszta mieszkania utrzymana 

jest w jasnych, neutralnych kolorach. Głównym meblem

w sypialni jest łóżko w stylu japońskim - futon ułożony

na matach tatami. Oryginalne wezgłowie powstało 

również z maty tatami. Łazienka wyłożona jest 

jasnobeżowymi kafelkami.

K907, K916. Jednym z największych atutów wnętrz 

apartamentów K907 o powierzchni 30 m² oraz K916

o powierzchni 43 m² jest duża wysokość wynosząca 4,75 m, 

co pozwoliło na umieszczenie w nich antresoli. Jako 

materiał konstrukcyjny wybrano drewno - sklejkę lub 

bieloną i olejowaną kantówkę sosnową. Drewno ociepla 

chłodną, monochromatyczną bazę, którą tworzą podłogi 

ze szlifowanego betonu i surowe sufity.
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Skupienie się na funkcji i czystości form, pozwoliło
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wyłącznie przedmioty, które doceniamy za ich sposób 

działania i ponadczasową formę.

Priorytetem była oszczędność formy i nieprzeciążanie 

przestrzeni. Dodatek stanowią jedynie delikatne akcenty 

mosiądzu, chromu i porcelany w wystroju mieszkania. 

Podobnie jak w pierwszym zrealizowanym projekcie
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stanął fotel norweskiego projektanta Terje Ekstrom
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i geometryczne krzesła do jadalni Hayo Gebauera.
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do specyficznego klimatu 
Warszawy, w której „niedawna 
przeszłość przeplata się 
codziennie z nowoczesnością”. 
We wnętrzu połączono 
autentyczne meble vintage
z projektami współczesnych 
projektantów.
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i podłogę z naturalnego, bielonego drewna. Wyróżniającym 

się akcentem jest zabudowa kuchenna z czarnymi 

drewnianymi frontami i blatem wykonanym ze stali 

nierdzewnej. Kuchnię można „ukryć”, zamykając pod 

pokrywą. Lustro nad ciągiem kuchennym powiększa 

optycznie pomieszczenie. Reszta mieszkania utrzymana 

jest w jasnych, neutralnych kolorach. Głównym meblem

w sypialni jest łóżko w stylu japońskim - futon ułożony
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również z maty tatami. Łazienka wyłożona jest 
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o powierzchni 43 m² jest duża wysokość wynosząca 4,75 m, 
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materiał konstrukcyjny wybrano drewno - sklejkę lub 

bieloną i olejowaną kantówkę sosnową. Drewno ociepla 

chłodną, monochromatyczną bazę, którą tworzą podłogi 

ze szlifowanego betonu i surowe sufity.

W kubikach stworzonych w apartamentach K916 i K907 

umieszczono łazienki i sypialnie na antresoli. W K907

w zabudowie mieści się również aneks kuchenny, w K916 

pod schodami ukryto szufladę z dodatkowym spaniem.
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ciała i ducha”. W mieszkaniu A-Place znalazł się

m.in. system nagłośnieniowy z lat 70. do odtwarzania

płyt winylowych. Meble i akcesoria w apartamencie

to projekty takich mistrzów designu jak m.in. Dieter Rams, 

Ronan i Erwan Bouroullec, Richard Sapper, Nao Tamura

i Louis Poulsen.
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stanowią clue projektowania.

na terenie osiedla w dawnej wytwórni wódek Koneser 

(Praga-Północ) oraz w inwestycji Fabryka na Pradze na 

Pradze-Południe.
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w sposób sprzyjający wyciszeniu i uważności. Tak by pobyt 

w nim stał się przeżyciem wyjątkowym, odbiegającym

od tego, do czego przywykliśmy.

Wnętrza apartamentów zostały urządzone minimalistycznie 

i z niezwykłą dbałością o szczegóły. Nie znajdziemy w nich 

żadnego przypadkowego przedmiotu. Każdy fragment 

przestrzeni, użyty materiał i każda rzecz została dobrana

z uwagą. Do wykończenia i wyposażenia wnętrza użyto 

naturalnych materiałów, takich jak drewno, ceramika czy len. 

Skupienie się na funkcji i czystości form, pozwoliło

na stworzenie miejsca przepełnionego harmonią.

Mieszkanie ma zapewnić nam odpoczynek od nadmiaru 

bodźców i informacji, którymi jesteśmy codziennie 

bombardowani. Prywatną przestrzeń powinny wypełniać 

wyłącznie przedmioty, które doceniamy za ich sposób 

działania i ponadczasową formę.

Priorytetem była oszczędność formy i nieprzeciążanie 

przestrzeni. Dodatek stanowią jedynie delikatne akcenty 

mosiądzu, chromu i porcelany w wystroju mieszkania. 

Podobnie jak w pierwszym zrealizowanym projekcie

- apartamencie A-place, w mieszkaniach K907 i K916 duży 

nacisk położono na wyposażenie pomieszczeń w najlepszy 

design w minimalistycznym stylu. W mieszkaniu K916 

stanął fotel norweskiego projektanta Terje Ekstrom

z modną rurową ramą w stylu neotenic designu

i geometryczne krzesła do jadalni Hayo Gebauera.

W apartamencie K907 w salonie znalazła się sofa projektu 

polskiej projektantki Mai Ganszyniec, stolik kawowy 
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Ultraminimalistyczny wygląd 
apartamentów projektu Zuzanny 
Gasior i Alexandra Zaxarowa 
wynika z idei wnętrza jako
oazy spokoju. 





Duży nacisk położono na wyposażenie 
pomieszczeń w najlepszy design

w minimalistycznym stylu.





Jednym z największych atutów wnętrz 
apartamentów K907 o powierzchni 30 m² 
oraz K916 o powierzchni 43 m² jest duża 
wysokość wynosząca 4,75 m, co pozwoliło 
na umieszczenie w nich antresoli.





Wyróżniającym się akcentem jest zabudowa 
kuchenna z czarnymi drewnianymi frontami
i blatem wykonanym ze stali nierdzewnej.
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W jadalni, utrzymanej w stylu skandynawskim 
stanął jasny stół z bielonego dębu
oraz krzesła „patyczaki”



„Nagie” wnętrza to nowe, przytulne wcielenie 
minimalizmu. Są wyrazem autentyczności i powrotu do 

natury. Beżowe aranżacje są przeciwieństwem 

krzykliwości. Koją zmysły, przynoszą spokój i wyciszenie, 

potrzebne nam wszystkim po okresie niepewności

i niepokoju. Dają wrażenie przytulności, jednak bez 

przytłaczania. Wnętrze utrzymane w jednorodnej, 

neutralnej palecie kolorystycznej może być zarówno 

ascetyczne i nieco surowe, jak i subtelnie eleganckie,

a także naturalnie przytulne.

Beż powraca do naszych wnętrz. 
Wnętrza urządzone w całości
w barwach „nude”, czyli 
odcieniach nagiej skóry to jeden
z najwyraźniejszych trendów 
tego roku. Z dużym 
prawdopodobieństwem można  
przewidywać, że ta naturalna 
paleta kolorów na dłużej zagości 
w naszych mieszkaniach.

Jak stworzyć nowoczesne wnętrze z beżem w roli głównej? 

Jak zastosować trend neutralnego total look'u we własnym 

mieszkaniu? Za przykład niech posłuży nam 
apartament o powierzchni 55 m2 w centrum 
Wrocławia zaprojektowany przez Natalię Jankowiak

ze studia Na Antresoli.

Typowe dotąd dla stylu skandynawskiego 
zestawienie bieli i szarości, ustępuje w tym 
mieszkaniu cieplejszym, „cielistym” nutom.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w projekcie postawiono 

na jednobarwny total look. Jednakże, po przyjrzeniu się, 

zauważamy nie tylko zróżnicowanie kolorów i odcieni, ale 

różnorodność użytych materiałów. Zastosowanie stonowanej 

palety eksponuje autentyczny charakter naturalnych 

surowców, takich jak drewno czy ceramika i pozwala dostrzec 

ich subtelną urodę. Jednolita aranżacja podkreśla 

zróżnicowanie faktur. Powierzchnie płynnie przechodzą 

jedna w drugą. Poprzez brak wyróżniających się 
akcentów kolorystycznych skupiamy uwagę
na subtelnościach i niuansach. Np. na tym, jak różne 

powierzchnie odbijają światło. Połyskliwe szkliwione kafelki 

nad blatem kuchennym kontrastują z surowym drewnem 

frontów szafek i mebli w jadalni. Klosze lamp z kryształowego 

szkła czy drobne mosiężne detale np. w postaci uchwytów są 

jak delikatna biżuteria rozświetlająca minimalistyczną 

aranżację.

We wnętrzu pojawiają się również elementy w kolorze 

szarym. Szare są lakierowane fronty szafek, przypominająca 

betonową powierzchnia laminowanego blatu kuchennego 

(IKEA) czy rozkładana sofa w salonie. Kamienne i perłowe 

szarości oraz gama naturalnych beżów uzupełniają się, 

stanowiąc spójną kompozycję. Całość doprawiona została 

szczyptą bieli w postaci sprzętów kuchennych, ceramiki, 

podwieszanych półek, kloszy lamp, firanek czy pościeli.

Sercem projektu skupiającym wszystkie najciekawsze 
motywy w mieszkaniu jest otwarta na salon kuchnia. 
Bezpretensjonalna, stonowana aranżacja jest jednocześnie  

zgodna z najnowszymi trendami. Ścianę zdobią pięknie 

opalizujące, ręcznie robione płytki typu Zelige.

Ich niejednolita powierzchnia daje w świetle wrażenie 

różnych odcieni, od perłowego po kość słoniową. 

Wyróżniają się również oryginalne drzwiczki szafek 

kuchennych polskiej marki FROPT, która produkuje fronty 

do standardowych serii szafek IKEA. Całości dopełniają 

białe sprzęty: piekarnik i płyta elektrycznej kuchenki,

a także zlew i bateria. Lodówka i okap zostały ukryte

w kuchennej zabudowie.

W oddzielającej kuchnię od strefy wypoczynkowej jadalni, 

utrzymanej w stylu skandynawskim stanął jasny stół

z bielonego dębu (Fameg) oraz krzesła „patyczaki” (Westwing). 

Interesującym zabiegiem było optyczne wydzielenie obszaru 

kuchni i jadalni za pomocą innego koloru farby na ścianie.

W niewielkim salonie stanęła czteroosobowa wygodna sofa 

(IKEA), której każdy moduł rozkłada się osobno do spania. 

Jasne, lniane zasłony przyjemnie rozpraszają wpadające

z zewnątrz światło.

Tę samą oszczędną paletę kolorów i prosty wystrój 
zastosowano konsekwentnie w całym mieszkaniu.
W sypialni zabudowane i wyposażone w ozdobne uchwyty 

fronty szaf (IKEA) w kolorze taupe sprawiają wrażenie 

wykonanych na zamówienie, specjalnie do tego wnętrza.

Łazienkę również urządzono w minimalistycznym stylu. 

Jednolite płytki w kolorze ciepłego, neutralnego beżu 

stanowią tło dla nowoczesnej białej ceramiki i chromowanej 

armatury. Podłużne kinkiety przypominają dawne lampy 

„jarzeniówki”. Drewniane obramowanie wokół lustra i szafki 

to detal, który wizualnie ociepla pomieszczenie i powiela 

motyw obecny w całym mieszkaniu.

Projektantka ze studia Na Antresoli spełniła w stu 

procentach życzenie właścicieli wrocławskiego 

mieszkania. Po pierwsze sprawiła, że jest ono funkcjonalne 

i urządzone z wykorzystaniem naturalnych materiałów 

wysokiej jakości. Po drugie osiągnęła spójny styl, który jest 

jednocześnie neutralny i przytulny. Przy użyciu 

ogólnodostępnych rozwiązań i braku ekstrawagancji 

stworzyła wnętrze niezwykle oryginalne.

Mieszkanie należy do małżeństwa z trójką dzieci 
mieszkającego na stałe za granicą. Właściciele często 

podróżują do Wrocławia w celach służbowych i chcieli 

mieć w tym mieście swój własny kąt. Początkowo myśleli 

również o wynajmie krótkoterminowym. Jednak efekt 

końcowy tak ich zauroczył, że postanowili na razie 

zrezygnować z wynajmu i nacieszyć się mieszkaniem

z rodziną.
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Monochromatyczna paleta z dominującymi 
beżowymi tonami stała się motywem przewodnim 
tego oryginalnego, spokojnego wnętrza urządzonego 
w nowej odsłonie stylu skandynawskiego



„Nagie” wnętrza to nowe, przytulne wcielenie 
minimalizmu. Są wyrazem autentyczności i powrotu do 

natury. Beżowe aranżacje są przeciwieństwem 

krzykliwości. Koją zmysły, przynoszą spokój i wyciszenie, 

potrzebne nam wszystkim po okresie niepewności

i niepokoju. Dają wrażenie przytulności, jednak bez 

przytłaczania. Wnętrze utrzymane w jednorodnej, 

neutralnej palecie kolorystycznej może być zarówno 

ascetyczne i nieco surowe, jak i subtelnie eleganckie,

a także naturalnie przytulne.

“Nagie” wnętrza to nowe, przytulne 
wcielenie minimalizmu. Są wyrazem 
autentyczności i powrotu do natury. 

Spokojne beżowe aranżacje są 
przeciwieństwem krzykliwości.

Jak stworzyć nowoczesne wnętrze z beżem w roli głównej? 

Jak zastosować trend neutralnego total look'u we własnym 

mieszkaniu? Za przykład niech posłuży nam 
apartament o powierzchni 55 m2 w centrum 
Wrocławia zaprojektowany przez Natalię Jankowiak

ze studia Na Antresoli.

Typowe dotąd dla stylu skandynawskiego 
zestawienie bieli i szarości, ustępuje w tym 
mieszkaniu cieplejszym, „cielistym” nutom.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w projekcie postawiono 

na jednobarwny total look. Jednakże, po przyjrzeniu się, 

zauważamy nie tylko zróżnicowanie kolorów i odcieni, ale 

różnorodność użytych materiałów. Zastosowanie stonowanej 

palety eksponuje autentyczny charakter naturalnych 

surowców, takich jak drewno czy ceramika i pozwala dostrzec 

ich subtelną urodę. Jednolita aranżacja podkreśla 

zróżnicowanie faktur. Powierzchnie płynnie przechodzą 

jedna w drugą. Poprzez brak wyróżniających się 
akcentów kolorystycznych skupiamy uwagę
na subtelnościach i niuansach. Np. na tym, jak różne 

powierzchnie odbijają światło. Połyskliwe szkliwione kafelki 

nad blatem kuchennym kontrastują z surowym drewnem 

frontów szafek i mebli w jadalni. Klosze lamp z kryształowego 

szkła czy drobne mosiężne detale np. w postaci uchwytów są 

jak delikatna biżuteria rozświetlająca minimalistyczną 

aranżację.

We wnętrzu pojawiają się również elementy w kolorze 

szarym. Szare są lakierowane fronty szafek, przypominająca 

betonową powierzchnia laminowanego blatu kuchennego 

(IKEA) czy rozkładana sofa w salonie. Kamienne i perłowe 

szarości oraz gama naturalnych beżów uzupełniają się, 

stanowiąc spójną kompozycję. Całość doprawiona została 

szczyptą bieli w postaci sprzętów kuchennych, ceramiki, 

podwieszanych półek, kloszy lamp, firanek czy pościeli.

Sercem projektu skupiającym wszystkie najciekawsze 
motywy w mieszkaniu jest otwarta na salon kuchnia. 
Bezpretensjonalna, stonowana aranżacja jest jednocześnie  

zgodna z najnowszymi trendami. Ścianę zdobią pięknie 

opalizujące, ręcznie robione płytki typu Zelige.

Ich niejednolita powierzchnia daje w świetle wrażenie 

różnych odcieni, od perłowego po kość słoniową. 

Wyróżniają się również oryginalne drzwiczki szafek 

kuchennych polskiej marki FROPT, która produkuje fronty 

do standardowych serii szafek IKEA. Całości dopełniają 

białe sprzęty: piekarnik i płyta elektrycznej kuchenki,

a także zlew i bateria. Lodówka i okap zostały ukryte

w kuchennej zabudowie.

W oddzielającej kuchnię od strefy wypoczynkowej jadalni, 

utrzymanej w stylu skandynawskim stanął jasny stół

z bielonego dębu (Fameg) oraz krzesła „patyczaki” (Westwing). 

Interesującym zabiegiem było optyczne wydzielenie obszaru 

kuchni i jadalni za pomocą innego koloru farby na ścianie.

W niewielkim salonie stanęła czteroosobowa wygodna sofa 

(IKEA), której każdy moduł rozkłada się osobno do spania. 

Jasne, lniane zasłony przyjemnie rozpraszają wpadające

z zewnątrz światło.

Tę samą oszczędną paletę kolorów i prosty wystrój 
zastosowano konsekwentnie w całym mieszkaniu.
W sypialni zabudowane i wyposażone w ozdobne uchwyty 

fronty szaf (IKEA) w kolorze taupe sprawiają wrażenie 

wykonanych na zamówienie, specjalnie do tego wnętrza.

Łazienkę również urządzono w minimalistycznym stylu. 

Jednolite płytki w kolorze ciepłego, neutralnego beżu 

stanowią tło dla nowoczesnej białej ceramiki i chromowanej 

armatury. Podłużne kinkiety przypominają dawne lampy 

„jarzeniówki”. Drewniane obramowanie wokół lustra i szafki 

to detal, który wizualnie ociepla pomieszczenie i powiela 

motyw obecny w całym mieszkaniu.

Projektantka ze studia Na Antresoli spełniła w stu 

procentach życzenie właścicieli wrocławskiego 

mieszkania. Po pierwsze sprawiła, że jest ono funkcjonalne 

i urządzone z wykorzystaniem naturalnych materiałów 

wysokiej jakości. Po drugie osiągnęła spójny styl, który jest 

jednocześnie neutralny i przytulny. Przy użyciu 

ogólnodostępnych rozwiązań i braku ekstrawagancji 

stworzyła wnętrze niezwykle oryginalne.

Mieszkanie należy do małżeństwa z trójką dzieci 
mieszkającego na stałe za granicą. Właściciele często 

podróżują do Wrocławia w celach służbowych i chcieli 

mieć w tym mieście swój własny kąt. Początkowo myśleli 

również o wynajmie krótkoterminowym. Jednak efekt 

końcowy tak ich zauroczył, że postanowili na razie 

zrezygnować z wynajmu i nacieszyć się mieszkaniem

z rodziną.



„Nagie” wnętrza to nowe, przytulne wcielenie 
minimalizmu. Są wyrazem autentyczności i powrotu do 

natury. Beżowe aranżacje są przeciwieństwem 

krzykliwości. Koją zmysły, przynoszą spokój i wyciszenie, 

potrzebne nam wszystkim po okresie niepewności

i niepokoju. Dają wrażenie przytulności, jednak bez 

przytłaczania. Wnętrze utrzymane w jednorodnej, 

neutralnej palecie kolorystycznej może być zarówno 

ascetyczne i nieco surowe, jak i subtelnie eleganckie,

a także naturalnie przytulne.

Jak stworzyć nowoczesne wnętrze z beżem w roli głównej? 

Jak zastosować trend neutralnego total look'u we własnym 

mieszkaniu? Za przykład niech posłuży nam 
apartament o powierzchni 55 m2 w centrum 
Wrocławia zaprojektowany przez Natalię Jankowiak

ze studia Na Antresoli.

Typowe dotąd dla stylu skandynawskiego 
zestawienie bieli i szarości, ustępuje w tym 
mieszkaniu cieplejszym, „cielistym” nutom.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w projekcie postawiono 

na jednobarwny total look. Jednakże, po przyjrzeniu się, 

zauważamy nie tylko zróżnicowanie kolorów i odcieni, ale 

różnorodność użytych materiałów. Zastosowanie stonowanej 

palety eksponuje autentyczny charakter naturalnych 

surowców, takich jak drewno czy ceramika i pozwala dostrzec 

ich subtelną urodę. Jednolita aranżacja podkreśla 

zróżnicowanie faktur. Powierzchnie płynnie przechodzą 

jedna w drugą. Poprzez brak wyróżniających się 
akcentów kolorystycznych skupiamy uwagę
na subtelnościach i niuansach. Np. na tym, jak różne 

powierzchnie odbijają światło. Połyskliwe szkliwione kafelki 

nad blatem kuchennym kontrastują z surowym drewnem 

frontów szafek i mebli w jadalni. Klosze lamp z kryształowego 

szkła czy drobne mosiężne detale np. w postaci uchwytów są 

jak delikatna biżuteria rozświetlająca minimalistyczną 

aranżację.

We wnętrzu pojawiają się również elementy w kolorze 

szarym. Szare są lakierowane fronty szafek, przypominająca 

betonową powierzchnia laminowanego blatu kuchennego 

(IKEA) czy rozkładana sofa w salonie. Kamienne i perłowe 

szarości oraz gama naturalnych beżów uzupełniają się, 

stanowiąc spójną kompozycję. Całość doprawiona została 

szczyptą bieli w postaci sprzętów kuchennych, ceramiki, 

podwieszanych półek, kloszy lamp, firanek czy pościeli.

Sercem projektu skupiającym wszystkie najciekawsze 
motywy w mieszkaniu jest otwarta na salon kuchnia. 
Bezpretensjonalna, stonowana aranżacja jest jednocześnie  

zgodna z najnowszymi trendami. Ścianę zdobią pięknie 

opalizujące, ręcznie robione płytki typu Zelige.

Ich niejednolita powierzchnia daje w świetle wrażenie 

różnych odcieni, od perłowego po kość słoniową. 

Wyróżniają się również oryginalne drzwiczki szafek 

kuchennych polskiej marki FROPT, która produkuje fronty 

do standardowych serii szafek IKEA. Całości dopełniają 

białe sprzęty: piekarnik i płyta elektrycznej kuchenki,

a także zlew i bateria. Lodówka i okap zostały ukryte

w kuchennej zabudowie.

W oddzielającej kuchnię od strefy wypoczynkowej jadalni, 

utrzymanej w stylu skandynawskim stanął jasny stół

z bielonego dębu (Fameg) oraz krzesła „patyczaki” (Westwing). 

Interesującym zabiegiem było optyczne wydzielenie obszaru 

kuchni i jadalni za pomocą innego koloru farby na ścianie.

W niewielkim salonie stanęła czteroosobowa wygodna sofa 

(IKEA), której każdy moduł rozkłada się osobno do spania. 

Jasne, lniane zasłony przyjemnie rozpraszają wpadające

z zewnątrz światło.

Tę samą oszczędną paletę kolorów i prosty wystrój 
zastosowano konsekwentnie w całym mieszkaniu.
W sypialni zabudowane i wyposażone w ozdobne uchwyty 

fronty szaf (IKEA) w kolorze taupe sprawiają wrażenie 

wykonanych na zamówienie, specjalnie do tego wnętrza.

Łazienkę również urządzono w minimalistycznym stylu. 

Jednolite płytki w kolorze ciepłego, neutralnego beżu 

stanowią tło dla nowoczesnej białej ceramiki i chromowanej 

armatury. Podłużne kinkiety przypominają dawne lampy 

„jarzeniówki”. Drewniane obramowanie wokół lustra i szafki 

to detal, który wizualnie ociepla pomieszczenie i powiela 

motyw obecny w całym mieszkaniu.

Projektantka ze studia Na Antresoli spełniła w stu 

procentach życzenie właścicieli wrocławskiego 

mieszkania. Po pierwsze sprawiła, że jest ono funkcjonalne 

i urządzone z wykorzystaniem naturalnych materiałów 

wysokiej jakości. Po drugie osiągnęła spójny styl, który jest 

jednocześnie neutralny i przytulny. Przy użyciu 

ogólnodostępnych rozwiązań i braku ekstrawagancji 

stworzyła wnętrze niezwykle oryginalne.

Mieszkanie należy do małżeństwa z trójką dzieci 
mieszkającego na stałe za granicą. Właściciele często 

podróżują do Wrocławia w celach służbowych i chcieli 

mieć w tym mieście swój własny kąt. Początkowo myśleli 

również o wynajmie krótkoterminowym. Jednak efekt 

końcowy tak ich zauroczył, że postanowili na razie 

zrezygnować z wynajmu i nacieszyć się mieszkaniem

z rodziną.
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„Nagie” wnętrza to nowe, przytulne wcielenie 
minimalizmu. Są wyrazem autentyczności i powrotu do 

natury. Beżowe aranżacje są przeciwieństwem 

krzykliwości. Koją zmysły, przynoszą spokój i wyciszenie, 

potrzebne nam wszystkim po okresie niepewności

i niepokoju. Dają wrażenie przytulności, jednak bez 

przytłaczania. Wnętrze utrzymane w jednorodnej, 

neutralnej palecie kolorystycznej może być zarówno 

ascetyczne i nieco surowe, jak i subtelnie eleganckie,

a także naturalnie przytulne.

Typowe dotąd dla stylu skandynawskiego 
zestawienie bieli i szarości, ustępuje
w tym mieszkaniu cieplejszym, 
„cielistym” nutom.

Jak stworzyć nowoczesne wnętrze z beżem w roli głównej? 

Jak zastosować trend neutralnego total look'u we własnym 

mieszkaniu? Za przykład niech posłuży nam 
apartament o powierzchni 55 m2 w centrum 
Wrocławia zaprojektowany przez Natalię Jankowiak

ze studia Na Antresoli.

Typowe dotąd dla stylu skandynawskiego 
zestawienie bieli i szarości, ustępuje w tym 
mieszkaniu cieplejszym, „cielistym” nutom.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w projekcie postawiono 

na jednobarwny total look. Jednakże, po przyjrzeniu się, 

zauważamy nie tylko zróżnicowanie kolorów i odcieni, ale 

różnorodność użytych materiałów. Zastosowanie stonowanej 

palety eksponuje autentyczny charakter naturalnych 

surowców, takich jak drewno czy ceramika i pozwala dostrzec 

ich subtelną urodę. Jednolita aranżacja podkreśla 

zróżnicowanie faktur. Powierzchnie płynnie przechodzą 

jedna w drugą. Poprzez brak wyróżniających się 
akcentów kolorystycznych skupiamy uwagę
na subtelnościach i niuansach. Np. na tym, jak różne 

powierzchnie odbijają światło. Połyskliwe szkliwione kafelki 

nad blatem kuchennym kontrastują z surowym drewnem 

frontów szafek i mebli w jadalni. Klosze lamp z kryształowego 

szkła czy drobne mosiężne detale np. w postaci uchwytów są 

jak delikatna biżuteria rozświetlająca minimalistyczną 

aranżację.

We wnętrzu pojawiają się również elementy w kolorze 

szarym. Szare są lakierowane fronty szafek, przypominająca 

betonową powierzchnia laminowanego blatu kuchennego 

(IKEA) czy rozkładana sofa w salonie. Kamienne i perłowe 

szarości oraz gama naturalnych beżów uzupełniają się, 

stanowiąc spójną kompozycję. Całość doprawiona została 

szczyptą bieli w postaci sprzętów kuchennych, ceramiki, 

podwieszanych półek, kloszy lamp, firanek czy pościeli.

Sercem projektu skupiającym wszystkie najciekawsze 
motywy w mieszkaniu jest otwarta na salon kuchnia. 
Bezpretensjonalna, stonowana aranżacja jest jednocześnie  

zgodna z najnowszymi trendami. Ścianę zdobią pięknie 

opalizujące, ręcznie robione płytki typu Zelige.

Ich niejednolita powierzchnia daje w świetle wrażenie 

różnych odcieni, od perłowego po kość słoniową. 

Wyróżniają się również oryginalne drzwiczki szafek 

kuchennych polskiej marki FROPT, która produkuje fronty 

do standardowych serii szafek IKEA. Całości dopełniają 

białe sprzęty: piekarnik i płyta elektrycznej kuchenki,

a także zlew i bateria. Lodówka i okap zostały ukryte

w kuchennej zabudowie.

W oddzielającej kuchnię od strefy wypoczynkowej jadalni, 

utrzymanej w stylu skandynawskim stanął jasny stół

z bielonego dębu (Fameg) oraz krzesła „patyczaki” (Westwing). 

Interesującym zabiegiem było optyczne wydzielenie obszaru 

kuchni i jadalni za pomocą innego koloru farby na ścianie.

W niewielkim salonie stanęła czteroosobowa wygodna sofa 

(IKEA), której każdy moduł rozkłada się osobno do spania. 

Jasne, lniane zasłony przyjemnie rozpraszają wpadające

z zewnątrz światło.

Tę samą oszczędną paletę kolorów i prosty wystrój 
zastosowano konsekwentnie w całym mieszkaniu.
W sypialni zabudowane i wyposażone w ozdobne uchwyty 

fronty szaf (IKEA) w kolorze taupe sprawiają wrażenie 

wykonanych na zamówienie, specjalnie do tego wnętrza.

Łazienkę również urządzono w minimalistycznym stylu. 

Jednolite płytki w kolorze ciepłego, neutralnego beżu 

stanowią tło dla nowoczesnej białej ceramiki i chromowanej 

armatury. Podłużne kinkiety przypominają dawne lampy 

„jarzeniówki”. Drewniane obramowanie wokół lustra i szafki 

to detal, który wizualnie ociepla pomieszczenie i powiela 

motyw obecny w całym mieszkaniu.

Projektantka ze studia Na Antresoli spełniła w stu 

procentach życzenie właścicieli wrocławskiego 

mieszkania. Po pierwsze sprawiła, że jest ono funkcjonalne 

i urządzone z wykorzystaniem naturalnych materiałów 

wysokiej jakości. Po drugie osiągnęła spójny styl, który jest 

jednocześnie neutralny i przytulny. Przy użyciu 

ogólnodostępnych rozwiązań i braku ekstrawagancji 

stworzyła wnętrze niezwykle oryginalne.

Mieszkanie należy do małżeństwa z trójką dzieci 
mieszkającego na stałe za granicą. Właściciele często 

podróżują do Wrocławia w celach służbowych i chcieli 

mieć w tym mieście swój własny kąt. Początkowo myśleli 

również o wynajmie krótkoterminowym. Jednak efekt 

końcowy tak ich zauroczył, że postanowili na razie 

zrezygnować z wynajmu i nacieszyć się mieszkaniem

z rodziną.



„Nagie” wnętrza to nowe, przytulne wcielenie 
minimalizmu. Są wyrazem autentyczności i powrotu do 

natury. Beżowe aranżacje są przeciwieństwem 

krzykliwości. Koją zmysły, przynoszą spokój i wyciszenie, 

potrzebne nam wszystkim po okresie niepewności

i niepokoju. Dają wrażenie przytulności, jednak bez 

przytłaczania. Wnętrze utrzymane w jednorodnej, 

neutralnej palecie kolorystycznej może być zarówno 

ascetyczne i nieco surowe, jak i subtelnie eleganckie,

a także naturalnie przytulne.

Jak stworzyć nowoczesne wnętrze z beżem w roli głównej? 

Jak zastosować trend neutralnego total look'u we własnym 

mieszkaniu? Za przykład niech posłuży nam 
apartament o powierzchni 55 m2 w centrum 
Wrocławia zaprojektowany przez Natalię Jankowiak

ze studia Na Antresoli.

Typowe dotąd dla stylu skandynawskiego 
zestawienie bieli i szarości, ustępuje w tym 
mieszkaniu cieplejszym, „cielistym” nutom.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w projekcie postawiono 

na jednobarwny total look. Jednakże, po przyjrzeniu się, 

zauważamy nie tylko zróżnicowanie kolorów i odcieni, ale 

różnorodność użytych materiałów. Zastosowanie stonowanej 

palety eksponuje autentyczny charakter naturalnych 

surowców, takich jak drewno czy ceramika i pozwala dostrzec 

ich subtelną urodę. Jednolita aranżacja podkreśla 

zróżnicowanie faktur. Powierzchnie płynnie przechodzą 

jedna w drugą. Poprzez brak wyróżniających się 
akcentów kolorystycznych skupiamy uwagę
na subtelnościach i niuansach. Np. na tym, jak różne 

powierzchnie odbijają światło. Połyskliwe szkliwione kafelki 

nad blatem kuchennym kontrastują z surowym drewnem 

frontów szafek i mebli w jadalni. Klosze lamp z kryształowego 

szkła czy drobne mosiężne detale np. w postaci uchwytów są 

jak delikatna biżuteria rozświetlająca minimalistyczną 

aranżację.

We wnętrzu pojawiają się również elementy w kolorze 

szarym. Szare są lakierowane fronty szafek, przypominająca 

betonową powierzchnia laminowanego blatu kuchennego 

(IKEA) czy rozkładana sofa w salonie. Kamienne i perłowe 

szarości oraz gama naturalnych beżów uzupełniają się, 

stanowiąc spójną kompozycję. Całość doprawiona została 

szczyptą bieli w postaci sprzętów kuchennych, ceramiki, 

podwieszanych półek, kloszy lamp, firanek czy pościeli.

Sercem projektu skupiającym wszystkie najciekawsze 
motywy w mieszkaniu jest otwarta na salon kuchnia. 
Bezpretensjonalna, stonowana aranżacja jest jednocześnie  

zgodna z najnowszymi trendami. Ścianę zdobią pięknie 

opalizujące, ręcznie robione płytki typu Zelige.

Ich niejednolita powierzchnia daje w świetle wrażenie 

różnych odcieni, od perłowego po kość słoniową. 

Wyróżniają się również oryginalne drzwiczki szafek 

kuchennych polskiej marki FROPT, która produkuje fronty 

do standardowych serii szafek IKEA. Całości dopełniają 

białe sprzęty: piekarnik i płyta elektrycznej kuchenki,

a także zlew i bateria. Lodówka i okap zostały ukryte

w kuchennej zabudowie.

W oddzielającej kuchnię od strefy wypoczynkowej jadalni, 

utrzymanej w stylu skandynawskim stanął jasny stół

z bielonego dębu (Fameg) oraz krzesła „patyczaki” (Westwing). 

Interesującym zabiegiem było optyczne wydzielenie obszaru 

kuchni i jadalni za pomocą innego koloru farby na ścianie.

W niewielkim salonie stanęła czteroosobowa wygodna sofa 

(IKEA), której każdy moduł rozkłada się osobno do spania. 

Jasne, lniane zasłony przyjemnie rozpraszają wpadające

z zewnątrz światło.

Tę samą oszczędną paletę kolorów i prosty wystrój 
zastosowano konsekwentnie w całym mieszkaniu.
W sypialni zabudowane i wyposażone w ozdobne uchwyty 

fronty szaf (IKEA) w kolorze taupe sprawiają wrażenie 

wykonanych na zamówienie, specjalnie do tego wnętrza.

Łazienkę również urządzono w minimalistycznym stylu. 

Jednolite płytki w kolorze ciepłego, neutralnego beżu 

stanowią tło dla nowoczesnej białej ceramiki i chromowanej 

armatury. Podłużne kinkiety przypominają dawne lampy 

„jarzeniówki”. Drewniane obramowanie wokół lustra i szafki 

to detal, który wizualnie ociepla pomieszczenie i powiela 

motyw obecny w całym mieszkaniu.

Projektantka ze studia Na Antresoli spełniła w stu 

procentach życzenie właścicieli wrocławskiego 

mieszkania. Po pierwsze sprawiła, że jest ono funkcjonalne 

i urządzone z wykorzystaniem naturalnych materiałów 

wysokiej jakości. Po drugie osiągnęła spójny styl, który jest 

jednocześnie neutralny i przytulny. Przy użyciu 

ogólnodostępnych rozwiązań i braku ekstrawagancji 

stworzyła wnętrze niezwykle oryginalne.

Mieszkanie należy do małżeństwa z trójką dzieci 
mieszkającego na stałe za granicą. Właściciele często 

podróżują do Wrocławia w celach służbowych i chcieli 

mieć w tym mieście swój własny kąt. Początkowo myśleli 

również o wynajmie krótkoterminowym. Jednak efekt 

końcowy tak ich zauroczył, że postanowili na razie 

zrezygnować z wynajmu i nacieszyć się mieszkaniem

z rodziną.
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lniane zasłony przyjemnie rozpraszają 
wpadające z zewnątrz światło.



Interesującym zabiegiem było 
optyczne wydzielenie obszaru 

kuchni i jadalni za pomocą innego 
koloru farby na ścianie.



W sypialni zabudowane i wyposażone
w ozdobne uchwyty fronty szaf (IKEA)

w kolorze taupe sprawiają wrażenie 
wykonanych na zamówienie,

specjalnie do tego wnętrza.



Monochromatyczna stonowana paleta beżów i szarości, 

naturalne materiały i dodatki w stylu skandynawskim. Poznaj 

przepis na przytulne wnętrze inspirowane projektem studia 

Na Antresoli.

Zrób to sam
Minimalizm oswojony
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1. Lampa Avocado wisząca podwójna,
 850 zł, TAR
2. Płytki Nazari Marfil Mainzu 15x15 cm,
 100 zł/m², dekorados.pl
3. Stół Arcos, od 2835 zł, Fameg
4. Wazon Todal, 22 zł, VOX
5. Wazon Kaffebona, 129 zł, IKEA
6. Piekarnik Amica EB-7541, 1099 zł,

Media Expert
7. Sofa modułowa Vallentuna,

cena zal. od konfiguracji, IKEA
8. Serwetki Linen Couture, 133 zł, Bonami.pl
9. Stoliki TAPS, od 75 zł, JYSK
10. Lampka stołowa Solklint, 59,99 zł, IKEA
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Dzięki Smart Home życie staje się 
łatwiejsze. Inteligentne domy są 
wygodne, bezpieczne
i oszczędne.



Do niedawna były obecne 
jedynie w wizjonerskich
filmach o przyszłości.
Dziś są rzeczywistością. 
Inteligentne domy przekraczają 
wyobrażenie o komforcie
i powodują, że odpoczynek
w domowym zaciszu jest
jeszcze przyjemniejszy.

tysiącami odcieni światła białego i mogą integrować się

z filmami, grami czy muzyką.

Nie byłoby jednak smart domu, gdyby nie jego układ 

nerwowy – czyli routery. Silny i płynny sygnał w całym 

domu także jest dostępny w ofercie smart Komputronika, 

który oferuje sprzęt od takich producentów jak ASUS, 

TP-link, D-link oraz Netgear.

Odpoczywaj inteligentnie. Rozrywkowa oferta 
Komputronika to telewizory Philipsa, TLC czy

Toshiba, każdy z ofertą Smart TV. Jednak obecnie

jednym z najbardziej designerskich rozwiązań Smart

Home są głośniki. Najpopularniejszymi asystentami

głosowymi na rynku są Google Home i Amazon Echo.
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Oszczędne i ekologiczne są termostaty, które ustawiają 

zdalnie temperaturę w mieszkaniu oraz synchronizują ją

z czujnikami ruchu np. wykrywają otwarte okno w pokoju. 

Inteligentne ogrzewanie domu pozwala również na 

stworzenie tygodniowego harmonogramu grzania,

w zależności od osobistych planów czy kalendarza.

Prawdopodobnie najpopularniejszym rozwiązaniem 

Smart Home jest inteligentne oświetlenie. To 

bezprzewodowe kontrolowanie systemu lamp z poziomu 

aplikacji w urządzeniu mobilnym. Przy zamontowaniu 

włączników może pomóc ekspert Komputronik – firma 

oferuje usługi serwisowe w domu klienta. Inteligentne 

oświetlenie to także światła led, lampy czy żarówki, które 

dysponują nawet 16 milionami barw, kilkudziesięcioma 

Oferta Komputronik umożliwia urządzenie właściwie 
całego domu w stylu smart. Komputronik oferuje 

inteligentne rozwiązania od popularnych producentów 

urządzeń elektronicznych, którzy cieszą się dużym 

zaufaniem na rynku.

Zarządzanie domem nie jest obowiązkiem, ale 
przyjemnością, gdy jest on wyposażony w inteligentne 
rozwiązania. Komputronik oferuje urządzenia do 

sterowania mieszkaniem - smart gniazdka, dzięki którym 

w każdej chwili można wyłączyć pozostawione w kontakcie 

żelazko, przełączniki, piloty czy centralki, czyli mózgi 

inteligentnych domów.

Na czym polega ta technologia? Smart Home
to system, dzięki któremu przez aplikację na 
urządzeniu mobilnym można sterować mieszkaniem
– temperaturą w pomieszczeniu, oświetleniem, 
urządzeniami podłączonymi do gniazdek 
elektrycznych czy też multimediów.

Inteligentny dom jest wygodny – z każdego miejsca,

o każdej porze umożliwia zarządzanie urządzeniami

w domu i kontrolowanie ich. Jest bezpieczny – systemy 

alarmowe i monitoringu, czujniki zadymienia, zalania czy 

gazu, nie tylko w razie potrzeby poinformują o tym, że coś 

się wydarzyło, ale także podejmą odpowiednie działania

– np. smart urządzenie zamknie główny zawór wody lub 

gazu. Smart Home dba także o domowe wydatki. 

Automatyczne zamykanie okien po włączeniu klimatyzacji 

czy zmniejszanie temperatury po tym, jak domownicy 

wyjdą z domu, daje także komfort oszczędności.

Skuteczny i bezpieczny – to chyba najtrafniejsze określenia 

na kolejny element oferty Komputronik Smart Home. 

Inteligentny monitoring, czujniki oraz elektroniczne 

zamki zaskakują pomysłowością i skutecznością każdego, 

kto zetknie się z nimi po raz pierwszy. Kamery i alarmy

w jednym są tak subtelne, że często wyglądają, jak 

ozdobny element mieszkania. Dzięki funkcji smart, przez 

aplikację w telefonie można obserwować, co się dzieje

w domu. To bezpieczne rozwiązanie, ale także 

funkcjonalne – rodzice mogą być spokojni, że nawet będąc 

w pracy, mogą mieć pod opieką pociechy czy swoich 

czworonożnych ulubieńców.

To właśnie je w swojej ofercie ma Komputronik. Poza 

eleganckim wyglądem i dobrej jakości dźwiękiem, 

posiadają funkcję asystenta głosowego, który odpowiada 

na zadane pytania korzystając z takich przeglądarek jak

np. Google. Inteligentne głośniki są zsynchronizowane
ze Smart Home, dzięki czemu można sterować 
mieszkaniem także wydając polecenia asystentowi 
głosowemu.

Komputronik nie zapomniał w swojej rozrywkowej ofercie

o naszych pupilach. Inteligentne lasery do zabawy dla psów 

firmy Petooner, to chwila odpoczynku dla ich właścicieli

i niekończąca się radość dla czworonogów. Rozrywkowa 

oferta Komputronik oferuje także Google Home Hub

– czyli głośniki i wyświetlacz, z wbudowaną funkcją smart.

Dzięki Smart Home życie staje 
się łatwiejsze. Inteligentne domy 
są wygodne, bezpieczne
i oszczędne.

Chętnie wybieranym rozwiązaniem są także czujniki
– rozpoznają ruch zwierząt, a informację o ruchu członka 

rodziny przekazują przez aplikację w smartfonie czy 

tablecie. Z kolei elektroniczne zamki otwierają i zamykają 

dom bez względu na to, gdzie przebywa właściciel. Przy ich 

pomocy można w łatwy i szybki sposób umożliwić wejście 

do mieszkania zaufanej osobie wtedy, gdy właściciel 

znajduje się poza nim. Inteligentne czujniki mogą także 

wykrywać ulatniający się gaz, zalanie lub pożar.

czyli przygotowywanie kaw czy herbat zgodnie z ich 

pierwotnym zamysłem. Do tego niezbędne jest zalewanie 

ich w odpowiedniej temperaturze. Czajnik Xiaomi nie tylko 

pozwala zaoszczędzić dużo czasu, ale również różnica

w smaku jest znacząca. Można go obsługiwać w aplikacji 

Smart Home, a do tego jest wyjątkowo designerski.

Nie tylko o komfort, ale także o zdrowie, dbają 
uzdatniacze powietrza. Cieszą się dużym zaufaniem 

użytkowników, dzięki wyjątkowym możliwościom – suszą, 

nawilżają i oczyszczają powietrze ze szkodliwych 

substancji.

Uzdatniacze, które oferuje Komputronik pochodzą

od firm Xiaomi i Concept i posiadają od trzech do 

czterowarstwowego systemu filtracji. Skutecznie eliminują 

z powietrza dym, kurz, sierść zwierząt czy nieprzyjemny 

zapach.

Harmonia i komfort, czyli w inteligentnym domu 
mieszkanie sprząta się samo. Roboty sprzątające
w ofercie Komputronik to urządzenia, które po

włączeniu przemieszczają się po pomieszczeniu i czyszczą 

zabrudzenia. Posiadają oprogramowanie skanujące 

przedmioty w domu, dzięki czemu bez problemu 

poruszają się po wnętrzach. Można je zaprogramować,

w jakie dni i o której godzinie mają to robić, gwarantując 

tym samym zawsze czystą podłogę. Do tego działają cicho 

i dyskretnie.

O komfort i gwarancję dobrego smaku dba z kolei 
czajnik Xiaomi, który pozwala na samodzielne ustawienie 

temperatury i utrzymanie jej. Daje to pewność, że napar 

zostanie przygotowany wodą o odpowiedniej 

temperaturze. Modny jest obecnie powrót do korzeni,



tysiącami odcieni światła białego i mogą integrować się

z filmami, grami czy muzyką.

Nie byłoby jednak smart domu, gdyby nie jego układ 

nerwowy – czyli routery. Silny i płynny sygnał w całym 

domu także jest dostępny w ofercie smart Komputronika, 

który oferuje sprzęt od takich producentów jak ASUS, 

TP-link, D-link oraz Netgear.

Odpoczywaj inteligentnie. Rozrywkowa oferta 
Komputronika to telewizory Philipsa, TLC czy

Toshiba, każdy z ofertą Smart TV. Jednak obecnie

jednym z najbardziej designerskich rozwiązań Smart

Home są głośniki. Najpopularniejszymi asystentami

głosowymi na rynku są Google Home i Amazon Echo.

Ścianę nad blatem roboczym zdobią białe kafle 
typu subway tiles o nietypowym kształcie.

Oszczędne i ekologiczne są termostaty, które ustawiają 

zdalnie temperaturę w mieszkaniu oraz synchronizują ją

z czujnikami ruchu np. wykrywają otwarte okno w pokoju. 

Inteligentne ogrzewanie domu pozwala również na 

stworzenie tygodniowego harmonogramu grzania,

w zależności od osobistych planów czy kalendarza.

Prawdopodobnie najpopularniejszym rozwiązaniem 

Smart Home jest inteligentne oświetlenie. To 

bezprzewodowe kontrolowanie systemu lamp z poziomu 

aplikacji w urządzeniu mobilnym. Przy zamontowaniu 

włączników może pomóc ekspert Komputronik – firma 

oferuje usługi serwisowe w domu klienta. Inteligentne 

oświetlenie to także światła led, lampy czy żarówki, które 

dysponują nawet 16 milionami barw, kilkudziesięcioma 

Oferta Komputronik umożliwia urządzenie właściwie 
całego domu w stylu smart. Komputronik oferuje 

inteligentne rozwiązania od popularnych producentów 

urządzeń elektronicznych, którzy cieszą się dużym 

zaufaniem na rynku.

Zarządzanie domem nie jest obowiązkiem, ale 
przyjemnością, gdy jest on wyposażony w inteligentne 
rozwiązania. Komputronik oferuje urządzenia do 

sterowania mieszkaniem - smart gniazdka, dzięki którym 

w każdej chwili można wyłączyć pozostawione w kontakcie 

żelazko, przełączniki, piloty czy centralki, czyli mózgi 

inteligentnych domów.

Na czym polega ta technologia? Smart Home
to system, dzięki któremu przez aplikację na 
urządzeniu mobilnym można sterować mieszkaniem
– temperaturą w pomieszczeniu, oświetleniem, 
urządzeniami podłączonymi do gniazdek 
elektrycznych czy też multimediów.

Inteligentny dom jest wygodny – z każdego miejsca,

o każdej porze umożliwia zarządzanie urządzeniami

w domu i kontrolowanie ich. Jest bezpieczny – systemy 

alarmowe i monitoringu, czujniki zadymienia, zalania czy 

gazu, nie tylko w razie potrzeby poinformują o tym, że coś 

się wydarzyło, ale także podejmą odpowiednie działania

– np. smart urządzenie zamknie główny zawór wody lub 

gazu. Smart Home dba także o domowe wydatki. 

Automatyczne zamykanie okien po włączeniu klimatyzacji 

czy zmniejszanie temperatury po tym, jak domownicy 

wyjdą z domu, daje także komfort oszczędności.

Skuteczny i bezpieczny – to chyba najtrafniejsze określenia 

na kolejny element oferty Komputronik Smart Home. 

Inteligentny monitoring, czujniki oraz elektroniczne 

zamki zaskakują pomysłowością i skutecznością każdego, 

kto zetknie się z nimi po raz pierwszy. Kamery i alarmy

w jednym są tak subtelne, że często wyglądają, jak 

ozdobny element mieszkania. Dzięki funkcji smart, przez 

aplikację w telefonie można obserwować, co się dzieje

w domu. To bezpieczne rozwiązanie, ale także 

funkcjonalne – rodzice mogą być spokojni, że nawet będąc 

w pracy, mogą mieć pod opieką pociechy czy swoich 

czworonożnych ulubieńców.

To właśnie je w swojej ofercie ma Komputronik. Poza 

eleganckim wyglądem i dobrej jakości dźwiękiem, 

posiadają funkcję asystenta głosowego, który odpowiada 

na zadane pytania korzystając z takich przeglądarek jak

np. Google. Inteligentne głośniki są zsynchronizowane
ze Smart Home, dzięki czemu można sterować 
mieszkaniem także wydając polecenia asystentowi 
głosowemu.

Komputronik nie zapomniał w swojej rozrywkowej ofercie

o naszych pupilach. Inteligentne lasery do zabawy dla psów 

firmy Petooner, to chwila odpoczynku dla ich właścicieli

i niekończąca się radość dla czworonogów. Rozrywkowa 

oferta Komputronik oferuje także Google Home Hub

– czyli głośniki i wyświetlacz, z wbudowaną funkcją smart.

Chętnie wybieranym rozwiązaniem są także czujniki
– rozpoznają ruch zwierząt, a informację o ruchu członka 

rodziny przekazują przez aplikację w smartfonie czy 

tablecie. Z kolei elektroniczne zamki otwierają i zamykają 

dom bez względu na to, gdzie przebywa właściciel. Przy ich 

pomocy można w łatwy i szybki sposób umożliwić wejście 

do mieszkania zaufanej osobie wtedy, gdy właściciel 

znajduje się poza nim. Inteligentne czujniki mogą także 

wykrywać ulatniający się gaz, zalanie lub pożar.

czyli przygotowywanie kaw czy herbat zgodnie z ich 

pierwotnym zamysłem. Do tego niezbędne jest zalewanie 

ich w odpowiedniej temperaturze. Czajnik Xiaomi nie tylko 

pozwala zaoszczędzić dużo czasu, ale również różnica

w smaku jest znacząca. Można go obsługiwać w aplikacji 

Smart Home, a do tego jest wyjątkowo designerski.

Nie tylko o komfort, ale także o zdrowie, dbają 
uzdatniacze powietrza. Cieszą się dużym zaufaniem 

użytkowników, dzięki wyjątkowym możliwościom – suszą, 

nawilżają i oczyszczają powietrze ze szkodliwych 

substancji.

Uzdatniacze, które oferuje Komputronik pochodzą

od firm Xiaomi i Concept i posiadają od trzech do 

czterowarstwowego systemu filtracji. Skutecznie eliminują 

z powietrza dym, kurz, sierść zwierząt czy nieprzyjemny 

zapach.

Harmonia i komfort, czyli w inteligentnym domu 
mieszkanie sprząta się samo. Roboty sprzątające
w ofercie Komputronik to urządzenia, które po

włączeniu przemieszczają się po pomieszczeniu i czyszczą 

zabrudzenia. Posiadają oprogramowanie skanujące 

przedmioty w domu, dzięki czemu bez problemu 

poruszają się po wnętrzach. Można je zaprogramować,

w jakie dni i o której godzinie mają to robić, gwarantując 

tym samym zawsze czystą podłogę. Do tego działają cicho 

i dyskretnie.

O komfort i gwarancję dobrego smaku dba z kolei 
czajnik Xiaomi, który pozwala na samodzielne ustawienie 

temperatury i utrzymanie jej. Daje to pewność, że napar 

zostanie przygotowany wodą o odpowiedniej 

temperaturze. Modny jest obecnie powrót do korzeni,

Prawdopodobnie najpopularniejszym 
rozwiązaniem Smart Home jest

inteligentne oświetlenie.



tysiącami odcieni światła białego i mogą integrować się

z filmami, grami czy muzyką.

Nie byłoby jednak smart domu, gdyby nie jego układ 

nerwowy – czyli routery. Silny i płynny sygnał w całym 

domu także jest dostępny w ofercie smart Komputronika, 

który oferuje sprzęt od takich producentów jak ASUS, 

TP-link, D-link oraz Netgear.

Odpoczywaj inteligentnie. Rozrywkowa oferta 
Komputronika to telewizory Philipsa, TLC czy

Toshiba, każdy z ofertą Smart TV. Jednak obecnie

jednym z najbardziej designerskich rozwiązań Smart

Home są głośniki. Najpopularniejszymi asystentami

głosowymi na rynku są Google Home i Amazon Echo.

Oszczędne i ekologiczne są termostaty, które ustawiają 

zdalnie temperaturę w mieszkaniu oraz synchronizują ją

z czujnikami ruchu np. wykrywają otwarte okno w pokoju. 

Inteligentne ogrzewanie domu pozwala również na 

stworzenie tygodniowego harmonogramu grzania,

w zależności od osobistych planów czy kalendarza.

Prawdopodobnie najpopularniejszym rozwiązaniem 

Smart Home jest inteligentne oświetlenie. To 

bezprzewodowe kontrolowanie systemu lamp z poziomu 

aplikacji w urządzeniu mobilnym. Przy zamontowaniu 

włączników może pomóc ekspert Komputronik – firma 

oferuje usługi serwisowe w domu klienta. Inteligentne 

oświetlenie to także światła led, lampy czy żarówki, które 

dysponują nawet 16 milionami barw, kilkudziesięcioma 

Oferta Komputronik umożliwia urządzenie właściwie 
całego domu w stylu smart. Komputronik oferuje 

inteligentne rozwiązania od popularnych producentów 

urządzeń elektronicznych, którzy cieszą się dużym 

zaufaniem na rynku.

Zarządzanie domem nie jest obowiązkiem, ale 
przyjemnością, gdy jest on wyposażony w inteligentne 
rozwiązania. Komputronik oferuje urządzenia do 

sterowania mieszkaniem - smart gniazdka, dzięki którym 

w każdej chwili można wyłączyć pozostawione w kontakcie 

żelazko, przełączniki, piloty czy centralki, czyli mózgi 

inteligentnych domów.

Na czym polega ta technologia? Smart Home
to system, dzięki któremu przez aplikację na 
urządzeniu mobilnym można sterować mieszkaniem
– temperaturą w pomieszczeniu, oświetleniem, 
urządzeniami podłączonymi do gniazdek 
elektrycznych czy też multimediów.

Inteligentny dom jest wygodny – z każdego miejsca,

o każdej porze umożliwia zarządzanie urządzeniami

w domu i kontrolowanie ich. Jest bezpieczny – systemy 

alarmowe i monitoringu, czujniki zadymienia, zalania czy 

gazu, nie tylko w razie potrzeby poinformują o tym, że coś 

się wydarzyło, ale także podejmą odpowiednie działania

– np. smart urządzenie zamknie główny zawór wody lub 

gazu. Smart Home dba także o domowe wydatki. 

Automatyczne zamykanie okien po włączeniu klimatyzacji 

czy zmniejszanie temperatury po tym, jak domownicy 

wyjdą z domu, daje także komfort oszczędności.
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Skuteczny i bezpieczny – to chyba najtrafniejsze określenia 

na kolejny element oferty Komputronik Smart Home. 

Inteligentny monitoring, czujniki oraz elektroniczne 

zamki zaskakują pomysłowością i skutecznością każdego, 

kto zetknie się z nimi po raz pierwszy. Kamery i alarmy

w jednym są tak subtelne, że często wyglądają, jak 

ozdobny element mieszkania. Dzięki funkcji smart, przez 

aplikację w telefonie można obserwować, co się dzieje

w domu. To bezpieczne rozwiązanie, ale także 

funkcjonalne – rodzice mogą być spokojni, że nawet będąc 

w pracy, mogą mieć pod opieką pociechy czy swoich 

czworonożnych ulubieńców.

To właśnie je w swojej ofercie ma Komputronik. Poza 

eleganckim wyglądem i dobrej jakości dźwiękiem, 

posiadają funkcję asystenta głosowego, który odpowiada 

na zadane pytania korzystając z takich przeglądarek jak

np. Google. Inteligentne głośniki są zsynchronizowane
ze Smart Home, dzięki czemu można sterować 
mieszkaniem także wydając polecenia asystentowi 
głosowemu.

Komputronik nie zapomniał w swojej rozrywkowej ofercie

o naszych pupilach. Inteligentne lasery do zabawy dla psów 

firmy Petooner, to chwila odpoczynku dla ich właścicieli

i niekończąca się radość dla czworonogów. Rozrywkowa 

oferta Komputronik oferuje także Google Home Hub

– czyli głośniki i wyświetlacz, z wbudowaną funkcją smart.

Chętnie wybieranym rozwiązaniem są także czujniki
– rozpoznają ruch zwierząt, a informację o ruchu członka 

rodziny przekazują przez aplikację w smartfonie czy 

tablecie. Z kolei elektroniczne zamki otwierają i zamykają 

dom bez względu na to, gdzie przebywa właściciel. Przy ich 

pomocy można w łatwy i szybki sposób umożliwić wejście 

do mieszkania zaufanej osobie wtedy, gdy właściciel 

znajduje się poza nim. Inteligentne czujniki mogą także 

wykrywać ulatniający się gaz, zalanie lub pożar.

czyli przygotowywanie kaw czy herbat zgodnie z ich 

pierwotnym zamysłem. Do tego niezbędne jest zalewanie 

ich w odpowiedniej temperaturze. Czajnik Xiaomi nie tylko 

pozwala zaoszczędzić dużo czasu, ale również różnica

w smaku jest znacząca. Można go obsługiwać w aplikacji 

Smart Home, a do tego jest wyjątkowo designerski.

Nie tylko o komfort, ale także o zdrowie, dbają 
uzdatniacze powietrza. Cieszą się dużym zaufaniem 

użytkowników, dzięki wyjątkowym możliwościom – suszą, 

nawilżają i oczyszczają powietrze ze szkodliwych 

substancji.

Uzdatniacze, które oferuje Komputronik pochodzą

od firm Xiaomi i Concept i posiadają od trzech do 

czterowarstwowego systemu filtracji. Skutecznie eliminują 

z powietrza dym, kurz, sierść zwierząt czy nieprzyjemny 

zapach.

komputronik / smart home

Harmonia i komfort, czyli w inteligentnym domu 
mieszkanie sprząta się samo. Roboty sprzątające
w ofercie Komputronik to urządzenia, które po

włączeniu przemieszczają się po pomieszczeniu i czyszczą 

zabrudzenia. Posiadają oprogramowanie skanujące 

przedmioty w domu, dzięki czemu bez problemu 

poruszają się po wnętrzach. Można je zaprogramować,

w jakie dni i o której godzinie mają to robić, gwarantując 

tym samym zawsze czystą podłogę. Do tego działają cicho 

i dyskretnie.

O komfort i gwarancję dobrego smaku dba z kolei 
czajnik Xiaomi, który pozwala na samodzielne ustawienie 

temperatury i utrzymanie jej. Daje to pewność, że napar 

zostanie przygotowany wodą o odpowiedniej 

temperaturze. Modny jest obecnie powrót do korzeni,



tysiącami odcieni światła białego i mogą integrować się

z filmami, grami czy muzyką.

Nie byłoby jednak smart domu, gdyby nie jego układ 

nerwowy – czyli routery. Silny i płynny sygnał w całym 

domu także jest dostępny w ofercie smart Komputronika, 

który oferuje sprzęt od takich producentów jak ASUS, 

TP-link, D-link oraz Netgear.

Odpoczywaj inteligentnie. Rozrywkowa oferta 
Komputronika to telewizory Philipsa, TLC czy

Toshiba, każdy z ofertą Smart TV. Jednak obecnie

jednym z najbardziej designerskich rozwiązań Smart

Home są głośniki. Najpopularniejszymi asystentami

głosowymi na rynku są Google Home i Amazon Echo.

Oszczędne i ekologiczne są termostaty, które ustawiają 

zdalnie temperaturę w mieszkaniu oraz synchronizują ją

z czujnikami ruchu np. wykrywają otwarte okno w pokoju. 

Inteligentne ogrzewanie domu pozwala również na 

stworzenie tygodniowego harmonogramu grzania,

w zależności od osobistych planów czy kalendarza.

Prawdopodobnie najpopularniejszym rozwiązaniem 

Smart Home jest inteligentne oświetlenie. To 

bezprzewodowe kontrolowanie systemu lamp z poziomu 

aplikacji w urządzeniu mobilnym. Przy zamontowaniu 

włączników może pomóc ekspert Komputronik – firma 

oferuje usługi serwisowe w domu klienta. Inteligentne 

oświetlenie to także światła led, lampy czy żarówki, które 

dysponują nawet 16 milionami barw, kilkudziesięcioma 

Oferta Komputronik umożliwia urządzenie właściwie 
całego domu w stylu smart. Komputronik oferuje 

inteligentne rozwiązania od popularnych producentów 

urządzeń elektronicznych, którzy cieszą się dużym 

zaufaniem na rynku.

Zarządzanie domem nie jest obowiązkiem, ale 
przyjemnością, gdy jest on wyposażony w inteligentne 
rozwiązania. Komputronik oferuje urządzenia do 

sterowania mieszkaniem - smart gniazdka, dzięki którym 

w każdej chwili można wyłączyć pozostawione w kontakcie 

żelazko, przełączniki, piloty czy centralki, czyli mózgi 

inteligentnych domów.

Na czym polega ta technologia? Smart Home
to system, dzięki któremu przez aplikację na 
urządzeniu mobilnym można sterować mieszkaniem
– temperaturą w pomieszczeniu, oświetleniem, 
urządzeniami podłączonymi do gniazdek 
elektrycznych czy też multimediów.

Inteligentny dom jest wygodny – z każdego miejsca,

o każdej porze umożliwia zarządzanie urządzeniami

w domu i kontrolowanie ich. Jest bezpieczny – systemy 

alarmowe i monitoringu, czujniki zadymienia, zalania czy 

gazu, nie tylko w razie potrzeby poinformują o tym, że coś 

się wydarzyło, ale także podejmą odpowiednie działania

– np. smart urządzenie zamknie główny zawór wody lub 

gazu. Smart Home dba także o domowe wydatki. 

Automatyczne zamykanie okien po włączeniu klimatyzacji 

czy zmniejszanie temperatury po tym, jak domownicy 

wyjdą z domu, daje także komfort oszczędności.

Skuteczny i bezpieczny – to chyba najtrafniejsze określenia 

na kolejny element oferty Komputronik Smart Home. 

Inteligentny monitoring, czujniki oraz elektroniczne 

zamki zaskakują pomysłowością i skutecznością każdego, 

kto zetknie się z nimi po raz pierwszy. Kamery i alarmy

w jednym są tak subtelne, że często wyglądają, jak 

ozdobny element mieszkania. Dzięki funkcji smart, przez 

aplikację w telefonie można obserwować, co się dzieje

w domu. To bezpieczne rozwiązanie, ale także 

funkcjonalne – rodzice mogą być spokojni, że nawet będąc 

w pracy, mogą mieć pod opieką pociechy czy swoich 

czworonożnych ulubieńców.

To właśnie je w swojej ofercie ma Komputronik. Poza 

eleganckim wyglądem i dobrej jakości dźwiękiem, 

posiadają funkcję asystenta głosowego, który odpowiada 

na zadane pytania korzystając z takich przeglądarek jak

np. Google. Inteligentne głośniki są zsynchronizowane
ze Smart Home, dzięki czemu można sterować 
mieszkaniem także wydając polecenia asystentowi 
głosowemu.

Komputronik nie zapomniał w swojej rozrywkowej ofercie

o naszych pupilach. Inteligentne lasery do zabawy dla psów 

firmy Petooner, to chwila odpoczynku dla ich właścicieli

i niekończąca się radość dla czworonogów. Rozrywkowa 

oferta Komputronik oferuje także Google Home Hub

– czyli głośniki i wyświetlacz, z wbudowaną funkcją smart.

Chętnie wybieranym rozwiązaniem są także czujniki
– rozpoznają ruch zwierząt, a informację o ruchu członka 

rodziny przekazują przez aplikację w smartfonie czy 

tablecie. Z kolei elektroniczne zamki otwierają i zamykają 

dom bez względu na to, gdzie przebywa właściciel. Przy ich 

pomocy można w łatwy i szybki sposób umożliwić wejście 

do mieszkania zaufanej osobie wtedy, gdy właściciel 

znajduje się poza nim. Inteligentne czujniki mogą także 

wykrywać ulatniający się gaz, zalanie lub pożar.

czyli przygotowywanie kaw czy herbat zgodnie z ich 

pierwotnym zamysłem. Do tego niezbędne jest zalewanie 

ich w odpowiedniej temperaturze. Czajnik Xiaomi nie tylko 

pozwala zaoszczędzić dużo czasu, ale również różnica

w smaku jest znacząca. Można go obsługiwać w aplikacji 

Smart Home, a do tego jest wyjątkowo designerski.

Nie tylko o komfort, ale także o zdrowie, dbają 
uzdatniacze powietrza. Cieszą się dużym zaufaniem 

użytkowników, dzięki wyjątkowym możliwościom – suszą, 

nawilżają i oczyszczają powietrze ze szkodliwych 

substancji.

Uzdatniacze, które oferuje Komputronik pochodzą

od firm Xiaomi i Concept i posiadają od trzech do 

czterowarstwowego systemu filtracji. Skutecznie eliminują 

z powietrza dym, kurz, sierść zwierząt czy nieprzyjemny 

zapach.

komputronik / smart home

Harmonia i komfort, czyli w inteligentnym domu 
mieszkanie sprząta się samo. Roboty sprzątające
w ofercie Komputronik to urządzenia, które po

włączeniu przemieszczają się po pomieszczeniu i czyszczą 

zabrudzenia. Posiadają oprogramowanie skanujące 

przedmioty w domu, dzięki czemu bez problemu 

poruszają się po wnętrzach. Można je zaprogramować,

w jakie dni i o której godzinie mają to robić, gwarantując 

tym samym zawsze czystą podłogę. Do tego działają cicho 

i dyskretnie.

O komfort i gwarancję dobrego smaku dba z kolei 
czajnik Xiaomi, który pozwala na samodzielne ustawienie 

temperatury i utrzymanie jej. Daje to pewność, że napar 

zostanie przygotowany wodą o odpowiedniej 

temperaturze. Modny jest obecnie powrót do korzeni,
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tysiącami odcieni światła białego i mogą integrować się

z filmami, grami czy muzyką.

Nie byłoby jednak smart domu, gdyby nie jego układ 

nerwowy – czyli routery. Silny i płynny sygnał w całym 

domu także jest dostępny w ofercie smart Komputronika, 

który oferuje sprzęt od takich producentów jak ASUS, 

TP-link, D-link oraz Netgear.

Odpoczywaj inteligentnie. Rozrywkowa oferta 
Komputronika to telewizory Philipsa, TLC czy

Toshiba, każdy z ofertą Smart TV. Jednak obecnie

jednym z najbardziej designerskich rozwiązań Smart

Home są głośniki. Najpopularniejszymi asystentami

głosowymi na rynku są Google Home i Amazon Echo.

Oszczędne i ekologiczne są termostaty, które ustawiają 

zdalnie temperaturę w mieszkaniu oraz synchronizują ją

z czujnikami ruchu np. wykrywają otwarte okno w pokoju. 

Inteligentne ogrzewanie domu pozwala również na 

stworzenie tygodniowego harmonogramu grzania,

w zależności od osobistych planów czy kalendarza.

Prawdopodobnie najpopularniejszym rozwiązaniem 

Smart Home jest inteligentne oświetlenie. To 

bezprzewodowe kontrolowanie systemu lamp z poziomu 

aplikacji w urządzeniu mobilnym. Przy zamontowaniu 

włączników może pomóc ekspert Komputronik – firma 

oferuje usługi serwisowe w domu klienta. Inteligentne 

oświetlenie to także światła led, lampy czy żarówki, które 

dysponują nawet 16 milionami barw, kilkudziesięcioma 

Oferta Komputronik umożliwia urządzenie właściwie 
całego domu w stylu smart. Komputronik oferuje 

inteligentne rozwiązania od popularnych producentów 

urządzeń elektronicznych, którzy cieszą się dużym 

zaufaniem na rynku.

Zarządzanie domem nie jest obowiązkiem, ale 
przyjemnością, gdy jest on wyposażony w inteligentne 
rozwiązania. Komputronik oferuje urządzenia do 

sterowania mieszkaniem - smart gniazdka, dzięki którym 

w każdej chwili można wyłączyć pozostawione w kontakcie 

żelazko, przełączniki, piloty czy centralki, czyli mózgi 

inteligentnych domów.

Na czym polega ta technologia? Smart Home
to system, dzięki któremu przez aplikację na 
urządzeniu mobilnym można sterować mieszkaniem
– temperaturą w pomieszczeniu, oświetleniem, 
urządzeniami podłączonymi do gniazdek 
elektrycznych czy też multimediów.

Inteligentny dom jest wygodny – z każdego miejsca,

o każdej porze umożliwia zarządzanie urządzeniami

w domu i kontrolowanie ich. Jest bezpieczny – systemy 

alarmowe i monitoringu, czujniki zadymienia, zalania czy 

gazu, nie tylko w razie potrzeby poinformują o tym, że coś 

się wydarzyło, ale także podejmą odpowiednie działania

– np. smart urządzenie zamknie główny zawór wody lub 

gazu. Smart Home dba także o domowe wydatki. 

Automatyczne zamykanie okien po włączeniu klimatyzacji 

czy zmniejszanie temperatury po tym, jak domownicy 

wyjdą z domu, daje także komfort oszczędności.

Skuteczny i bezpieczny – to chyba najtrafniejsze określenia 

na kolejny element oferty Komputronik Smart Home. 

Inteligentny monitoring, czujniki oraz elektroniczne 

zamki zaskakują pomysłowością i skutecznością każdego, 

kto zetknie się z nimi po raz pierwszy. Kamery i alarmy

w jednym są tak subtelne, że często wyglądają, jak 

ozdobny element mieszkania. Dzięki funkcji smart, przez 

aplikację w telefonie można obserwować, co się dzieje

w domu. To bezpieczne rozwiązanie, ale także 

funkcjonalne – rodzice mogą być spokojni, że nawet będąc 

w pracy, mogą mieć pod opieką pociechy czy swoich 

czworonożnych ulubieńców.

To właśnie je w swojej ofercie ma Komputronik. Poza 

eleganckim wyglądem i dobrej jakości dźwiękiem, 

posiadają funkcję asystenta głosowego, który odpowiada 

na zadane pytania korzystając z takich przeglądarek jak

np. Google. Inteligentne głośniki są zsynchronizowane
ze Smart Home, dzięki czemu można sterować 
mieszkaniem także wydając polecenia asystentowi 
głosowemu.

Komputronik nie zapomniał w swojej rozrywkowej ofercie

o naszych pupilach. Inteligentne lasery do zabawy dla psów 

firmy Petooner, to chwila odpoczynku dla ich właścicieli

i niekończąca się radość dla czworonogów. Rozrywkowa 

oferta Komputronik oferuje także Google Home Hub

– czyli głośniki i wyświetlacz, z wbudowaną funkcją smart.

Chętnie wybieranym rozwiązaniem są także czujniki
– rozpoznają ruch zwierząt, a informację o ruchu członka 

rodziny przekazują przez aplikację w smartfonie czy 

tablecie. Z kolei elektroniczne zamki otwierają i zamykają 

dom bez względu na to, gdzie przebywa właściciel. Przy ich 

pomocy można w łatwy i szybki sposób umożliwić wejście 

do mieszkania zaufanej osobie wtedy, gdy właściciel 

znajduje się poza nim. Inteligentne czujniki mogą także 

wykrywać ulatniający się gaz, zalanie lub pożar.

czyli przygotowywanie kaw czy herbat zgodnie z ich 

pierwotnym zamysłem. Do tego niezbędne jest zalewanie 

ich w odpowiedniej temperaturze. Czajnik Xiaomi nie tylko 

pozwala zaoszczędzić dużo czasu, ale również różnica

w smaku jest znacząca. Można go obsługiwać w aplikacji 

Smart Home, a do tego jest wyjątkowo designerski.

Nie tylko o komfort, ale także o zdrowie, dbają 
uzdatniacze powietrza. Cieszą się dużym zaufaniem 

użytkowników, dzięki wyjątkowym możliwościom – suszą, 

nawilżają i oczyszczają powietrze ze szkodliwych 

substancji.

Uzdatniacze, które oferuje Komputronik pochodzą

od firm Xiaomi i Concept i posiadają od trzech do 

czterowarstwowego systemu filtracji. Skutecznie eliminują 

z powietrza dym, kurz, sierść zwierząt czy nieprzyjemny 

zapach.

komputronik / smart home

Harmonia i komfort, czyli w inteligentnym domu 
mieszkanie sprząta się samo. Roboty sprzątające
w ofercie Komputronik to urządzenia, które po

włączeniu przemieszczają się po pomieszczeniu i czyszczą 

zabrudzenia. Posiadają oprogramowanie skanujące 

przedmioty w domu, dzięki czemu bez problemu 

poruszają się po wnętrzach. Można je zaprogramować,

w jakie dni i o której godzinie mają to robić, gwarantując 

tym samym zawsze czystą podłogę. Do tego działają cicho 

i dyskretnie.

O komfort i gwarancję dobrego smaku dba z kolei 
czajnik Xiaomi, który pozwala na samodzielne ustawienie 

temperatury i utrzymanie jej. Daje to pewność, że napar 

zostanie przygotowany wodą o odpowiedniej 

temperaturze. Modny jest obecnie powrót do korzeni,
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W całym mieszkaniu konsekwentnie użyto tej 
samej palety materiałów i kolorów



Właściciele pragnęli wysokiej jakości wnętrza,
w hotelowym stylu, które zapewni odpowiedni 
komfort. Mieszkanie zostało kupione w stanie 

deweloperskim. Przygotowując projekt, studio Agnieszki 
Owsiany postawiło na kojące i eleganckie odcienie 
brązów oraz szlachetne materiały, jak drewno
i trawertyn. Celem było stworzenie projektu 

ponadczasowego, stąd pomysł wykończenia wnętrza 

różnymi gatunkami drewna oraz trawertynem. Te materiały 

są trwałe i pięknie się starzeją – nie będzie potrzeby 

wymieniania ich przez wiele lat. Wszystkie wybrane rodzaje 

drewna i kamienia mają spokojne, ciepłe odcienie.
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90-metrowe mieszkanie mieści 
się w nowo wybudowanym 
poznańskim apartamentowcu,
w bezpośrednim sąsiedztwie 
ogrodu botanicznego. Należy
do małżeństwa – chirurga oraz 
jego żony prowadzącej klinikę 
medyczną. Wykonywane przez 
właścicieli apartamentu zawody 
wiążą się z dużym napięciem. 
Dlatego inwestorzy poprosili 
studio architektoniczne 
Agnieszki Owsiany o stworzenie 
uspokajającej domowej oazy, 
która pozwoli im na odpoczynek 
po stresującym dniu pracy. 

W części wypoczynkowej na jasnym, puszystym 
dywanie stanęła miękka kanapa tapicerowana 
naturalną brązową skórą. Pod ścianą ustawiono długą 
na 4 metry komodę z orzecha włoskiego, z półkami

na książki czy osobiste ozdoby.

Przykuwającym uwagę elementem w otwartej przestrzeni 

części dziennej jest znajdująca się przy drzwiach konsola 

wykonana z drewna czeczotowego - specjalnie wybranego 

przez projektantów ze względu na charakterystyczny, 

dekoracyjny wzór. Używanie forniru czeczotowego było 
charakterystyczne dla okresu art déco, z którym całość 
projektu budzi skojarzenie.

Podłogę w całym mieszkaniu wyłożono dębowym 

parkietem ułożonym w dużą jodełkę. Przy ścianach 

podłoga wykończona została oryginalną, wysoką, 

drewnianą listwą przypodłogową.

Przestronny salon o otwartym planie mieści ulokowany
w narożniku aneks kuchenny z wyspą, jadalnię oraz 
strefę wypoczynkową. Kuchnia została zabudowana 

szafkami o dębowych frontach, pod którymi ukrywają się 

wszystkie niezbędne sprzęty. Fornirowane uchwyty szafek 

nie wyróżniają się z całości zabudowy. Wnęka z blatem oraz 

wyspa kuchenna zostały wykończone piaskowym 

trawertynem. Do jadalni wybrano owalny stół z czarnego 

dębu bagiennego, który kontrastuje z neutralnymi, 

beżowymi odcieniami oraz nowoczesne, szare, tapicerowane 

krzesła. Duże okna przysłonięto kremowymi zasłonami 

wpuszczającymi do wnętrza miękkie, rozproszone światło. 

Trawertynu użyto zarówno do wykończenia kuchni, jak
i powierzchni w łazience. Dębowe szafki w łazience 

również przypominają te kuchenne. Rolę czarnego 

akcentu pełnią nowoczesne baterie oraz eleganckie 

okrągłe gniazdka i włączniki. W apartamencie zastosowano 

minimalistyczne, nastrojowe oświetlenie.

Apartament Botaniczna to nie pierwszy tak udany projekt 

zrealizowany przez pracownię Agnieszki Owsiany

w Poznaniu. Wcześniej studio zaprojektowało wnętrza 

izraelskiej restauracji Nadzieja nawiązujące do stylu 

Bauhausu, utrzymane w podobnej, jasnej i ciepłej 

kolorystyce. W obu wnętrzach możemy odnaleźć 
autorskie, abstrakcyjne prace projektantki, które 
Agnieszka Owsiany wykonuje metodą ręcznego tkania 
na płótnie.

Wyłożony drewnem korytarz prowadzi do głównej 
sypialni i pozostałych pomieszczeń.

Drewno czeczotowe, oprócz konsoli użyte zostało
do wykonania toaletki w głównej sypialni. Garderobę

z dębową zabudową oddzielają od sypialni szklane drzwi

w białych stalowych ramach przesłonięte lnianą zasłoną.

W gabinecie znajduje się wykonany na wymiar dębowy 

regał ze wbudowanym biurkiem.



Właściciele pragnęli wysokiej jakości wnętrza,
w hotelowym stylu, które zapewni odpowiedni 
komfort. Mieszkanie zostało kupione w stanie 

deweloperskim. Przygotowując projekt, studio Agnieszki 
Owsiany postawiło na kojące i eleganckie odcienie 
brązów oraz szlachetne materiały, jak drewno
i trawertyn. Celem było stworzenie projektu 

ponadczasowego, stąd pomysł wykończenia wnętrza 

różnymi gatunkami drewna oraz trawertynem. Te materiały 

są trwałe i pięknie się starzeją – nie będzie potrzeby 

wymieniania ich przez wiele lat. Wszystkie wybrane rodzaje 

drewna i kamienia mają spokojne, ciepłe odcienie.

Postawiono na kojące i eleganckie odcienie 
brązów oraz szlachetne materiały,
jak drewno i trawertyn.

W części wypoczynkowej na jasnym, puszystym 
dywanie stanęła miękka kanapa tapicerowana 
naturalną brązową skórą. Pod ścianą ustawiono długą 
na 4 metry komodę z orzecha włoskiego, z półkami

na książki czy osobiste ozdoby.

Przykuwającym uwagę elementem w otwartej przestrzeni 

części dziennej jest znajdująca się przy drzwiach konsola 

wykonana z drewna czeczotowego - specjalnie wybranego 

przez projektantów ze względu na charakterystyczny, 

dekoracyjny wzór. Używanie forniru czeczotowego było 
charakterystyczne dla okresu art déco, z którym całość 
projektu budzi skojarzenie.

Podłogę w całym mieszkaniu wyłożono dębowym 

parkietem ułożonym w dużą jodełkę. Przy ścianach 

podłoga wykończona została oryginalną, wysoką, 

drewnianą listwą przypodłogową.

Przestronny salon o otwartym planie mieści ulokowany
w narożniku aneks kuchenny z wyspą, jadalnię oraz 
strefę wypoczynkową. Kuchnia została zabudowana 

szafkami o dębowych frontach, pod którymi ukrywają się 

wszystkie niezbędne sprzęty. Fornirowane uchwyty szafek 

nie wyróżniają się z całości zabudowy. Wnęka z blatem oraz 

wyspa kuchenna zostały wykończone piaskowym 

trawertynem. Do jadalni wybrano owalny stół z czarnego 

dębu bagiennego, który kontrastuje z neutralnymi, 

beżowymi odcieniami oraz nowoczesne, szare, tapicerowane 

krzesła. Duże okna przysłonięto kremowymi zasłonami 

wpuszczającymi do wnętrza miękkie, rozproszone światło. 

Trawertynu użyto zarówno do wykończenia kuchni, jak
i powierzchni w łazience. Dębowe szafki w łazience 

również przypominają te kuchenne. Rolę czarnego 

akcentu pełnią nowoczesne baterie oraz eleganckie 

okrągłe gniazdka i włączniki. W apartamencie zastosowano 

minimalistyczne, nastrojowe oświetlenie.

Apartament Botaniczna to nie pierwszy tak udany projekt 

zrealizowany przez pracownię Agnieszki Owsiany

w Poznaniu. Wcześniej studio zaprojektowało wnętrza 

izraelskiej restauracji Nadzieja nawiązujące do stylu 

Bauhausu, utrzymane w podobnej, jasnej i ciepłej 

kolorystyce. W obu wnętrzach możemy odnaleźć 
autorskie, abstrakcyjne prace projektantki, które 
Agnieszka Owsiany wykonuje metodą ręcznego tkania 
na płótnie.

Wyłożony drewnem korytarz prowadzi do głównej 
sypialni i pozostałych pomieszczeń.

Drewno czeczotowe, oprócz konsoli użyte zostało
do wykonania toaletki w głównej sypialni. Garderobę

z dębową zabudową oddzielają od sypialni szklane drzwi

w białych stalowych ramach przesłonięte lnianą zasłoną.

W gabinecie znajduje się wykonany na wymiar dębowy 

regał ze wbudowanym biurkiem.



Właściciele pragnęli wysokiej jakości wnętrza,
w hotelowym stylu, które zapewni odpowiedni 
komfort. Mieszkanie zostało kupione w stanie 

deweloperskim. Przygotowując projekt, studio Agnieszki 
Owsiany postawiło na kojące i eleganckie odcienie 
brązów oraz szlachetne materiały, jak drewno
i trawertyn. Celem było stworzenie projektu 

ponadczasowego, stąd pomysł wykończenia wnętrza 

różnymi gatunkami drewna oraz trawertynem. Te materiały 

są trwałe i pięknie się starzeją – nie będzie potrzeby 

wymieniania ich przez wiele lat. Wszystkie wybrane rodzaje 

drewna i kamienia mają spokojne, ciepłe odcienie.
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W części wypoczynkowej na jasnym, puszystym 
dywanie stanęła miękka kanapa tapicerowana 
naturalną brązową skórą. Pod ścianą ustawiono długą 
na 4 metry komodę z orzecha włoskiego, z półkami

na książki czy osobiste ozdoby.

Przykuwającym uwagę elementem w otwartej przestrzeni 

części dziennej jest znajdująca się przy drzwiach konsola 

wykonana z drewna czeczotowego - specjalnie wybranego 

przez projektantów ze względu na charakterystyczny, 

dekoracyjny wzór. Używanie forniru czeczotowego było 
charakterystyczne dla okresu art déco, z którym całość 
projektu budzi skojarzenie.

Podłogę w całym mieszkaniu wyłożono dębowym 

parkietem ułożonym w dużą jodełkę. Przy ścianach 

podłoga wykończona została oryginalną, wysoką, 

drewnianą listwą przypodłogową.

Przestronny salon o otwartym planie mieści ulokowany
w narożniku aneks kuchenny z wyspą, jadalnię oraz 
strefę wypoczynkową. Kuchnia została zabudowana 

szafkami o dębowych frontach, pod którymi ukrywają się 

wszystkie niezbędne sprzęty. Fornirowane uchwyty szafek 

nie wyróżniają się z całości zabudowy. Wnęka z blatem oraz 

wyspa kuchenna zostały wykończone piaskowym 

trawertynem. Do jadalni wybrano owalny stół z czarnego 

dębu bagiennego, który kontrastuje z neutralnymi, 

beżowymi odcieniami oraz nowoczesne, szare, tapicerowane 

krzesła. Duże okna przysłonięto kremowymi zasłonami 

wpuszczającymi do wnętrza miękkie, rozproszone światło. 

Trawertynu użyto zarówno do wykończenia kuchni, jak
i powierzchni w łazience. Dębowe szafki w łazience 

również przypominają te kuchenne. Rolę czarnego 

akcentu pełnią nowoczesne baterie oraz eleganckie 

okrągłe gniazdka i włączniki. W apartamencie zastosowano 

minimalistyczne, nastrojowe oświetlenie.

Apartament Botaniczna to nie pierwszy tak udany projekt 

zrealizowany przez pracownię Agnieszki Owsiany

w Poznaniu. Wcześniej studio zaprojektowało wnętrza 

izraelskiej restauracji Nadzieja nawiązujące do stylu 

Bauhausu, utrzymane w podobnej, jasnej i ciepłej 

kolorystyce. W obu wnętrzach możemy odnaleźć 
autorskie, abstrakcyjne prace projektantki, które 
Agnieszka Owsiany wykonuje metodą ręcznego tkania 
na płótnie.

Wyłożony drewnem korytarz prowadzi do głównej 
sypialni i pozostałych pomieszczeń.

Drewno czeczotowe, oprócz konsoli użyte zostało
do wykonania toaletki w głównej sypialni. Garderobę

z dębową zabudową oddzielają od sypialni szklane drzwi

w białych stalowych ramach przesłonięte lnianą zasłoną.

W gabinecie znajduje się wykonany na wymiar dębowy 

regał ze wbudowanym biurkiem.

W całym mieszkaniu konsekwentnie użyto 
tej samej palety materiałów i kolorów: 
dębu, orzecha i trawertynu oraz odcieni 
brązu i beżu z akcentami czerni.

apartament botaniczna w poznaniu / pełen spokój



Właściciele pragnęli wysokiej jakości wnętrza,
w hotelowym stylu, które zapewni odpowiedni 
komfort. Mieszkanie zostało kupione w stanie 

deweloperskim. Przygotowując projekt, studio Agnieszki 
Owsiany postawiło na kojące i eleganckie odcienie 
brązów oraz szlachetne materiały, jak drewno
i trawertyn. Celem było stworzenie projektu 

ponadczasowego, stąd pomysł wykończenia wnętrza 

różnymi gatunkami drewna oraz trawertynem. Te materiały 

są trwałe i pięknie się starzeją – nie będzie potrzeby 

wymieniania ich przez wiele lat. Wszystkie wybrane rodzaje 

drewna i kamienia mają spokojne, ciepłe odcienie.

Mieszkanie mieści się w nowo 
wybudowanym poznańskim 
apartamentowcu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie ogrodu botanicznego.

W części wypoczynkowej na jasnym, puszystym 
dywanie stanęła miękka kanapa tapicerowana 
naturalną brązową skórą. Pod ścianą ustawiono długą 
na 4 metry komodę z orzecha włoskiego, z półkami

na książki czy osobiste ozdoby.

Przykuwającym uwagę elementem w otwartej przestrzeni 

części dziennej jest znajdująca się przy drzwiach konsola 

wykonana z drewna czeczotowego - specjalnie wybranego 

przez projektantów ze względu na charakterystyczny, 

dekoracyjny wzór. Używanie forniru czeczotowego było 
charakterystyczne dla okresu art déco, z którym całość 
projektu budzi skojarzenie.

Podłogę w całym mieszkaniu wyłożono dębowym 

parkietem ułożonym w dużą jodełkę. Przy ścianach 

podłoga wykończona została oryginalną, wysoką, 

drewnianą listwą przypodłogową.

Przestronny salon o otwartym planie mieści ulokowany
w narożniku aneks kuchenny z wyspą, jadalnię oraz 
strefę wypoczynkową. Kuchnia została zabudowana 

szafkami o dębowych frontach, pod którymi ukrywają się 

wszystkie niezbędne sprzęty. Fornirowane uchwyty szafek 

nie wyróżniają się z całości zabudowy. Wnęka z blatem oraz 

wyspa kuchenna zostały wykończone piaskowym 

trawertynem. Do jadalni wybrano owalny stół z czarnego 

dębu bagiennego, który kontrastuje z neutralnymi, 

beżowymi odcieniami oraz nowoczesne, szare, tapicerowane 

krzesła. Duże okna przysłonięto kremowymi zasłonami 

wpuszczającymi do wnętrza miękkie, rozproszone światło. 

Trawertynu użyto zarówno do wykończenia kuchni, jak
i powierzchni w łazience. Dębowe szafki w łazience 

również przypominają te kuchenne. Rolę czarnego 

akcentu pełnią nowoczesne baterie oraz eleganckie 

okrągłe gniazdka i włączniki. W apartamencie zastosowano 

minimalistyczne, nastrojowe oświetlenie.

Apartament Botaniczna to nie pierwszy tak udany projekt 

zrealizowany przez pracownię Agnieszki Owsiany

w Poznaniu. Wcześniej studio zaprojektowało wnętrza 

izraelskiej restauracji Nadzieja nawiązujące do stylu 

Bauhausu, utrzymane w podobnej, jasnej i ciepłej 

kolorystyce. W obu wnętrzach możemy odnaleźć 
autorskie, abstrakcyjne prace projektantki, które 
Agnieszka Owsiany wykonuje metodą ręcznego tkania 
na płótnie.

Wyłożony drewnem korytarz prowadzi do głównej 
sypialni i pozostałych pomieszczeń.

Drewno czeczotowe, oprócz konsoli użyte zostało
do wykonania toaletki w głównej sypialni. Garderobę

z dębową zabudową oddzielają od sypialni szklane drzwi

w białych stalowych ramach przesłonięte lnianą zasłoną.

W gabinecie znajduje się wykonany na wymiar dębowy 

regał ze wbudowanym biurkiem.
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Podłogę w całym mieszkaniu wyłożono
dębowym parkietem ułożonym
w dużą jodełkę.





Wnęka z blatem oraz wyspa kuchenna 
zostały wykończone piaskowym 

trawertynem.



We wnętrzach możemy odnaleźć autorskie, 
abstrakcyjne prace projektantki, które 
Agnieszka Owsiany wykonuje metodą 
ręcznego tkania na płótnie.





W gabinecie znajduje się 
wykonany na wymiar dębowy 
regał z wbudowanym biurkiem.
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Karmel, czekolada z orzechami, lody waniliowe… to wnętrze 

rozpieszcza zmysły niczym doskonały deser. Konsekwencja 

kolorystyczna uspokaja umysł, szlachetne materiały, staranne 

wykończenia i nawiązania do art déco pozwalają 

doświadczyć hotelowego luksusu. Apartament Botaniczna 

to projekt, którym warto się zainspirować

Zrób to sam
Słony karmel

apartament botaniczna w poznaniu / pełen spokój
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1. Fornir topola czeczot, serwisdrzewny.pl
2. Lampa stołowa Atollo Oluce, 2523 zł, lampy.pl
3. Lampa podłogowa Lampadaire LD,  proj. Serge Mouille,
 1055 zł, lightonline.pl
4. Lustro ścienne Nimbus Menu, 2547 zł, momastudio.pl
5. Krzesło Signorina Connubia Caligaris,
 od 1549 zł, designconcept.pl
6. Praca tkana na płótnie, agnieszkaowsiany.pl
7. Stolik kawowy Love SITS 80 cm, 2139 zł, momastudio.pl
8. Zasłony HANNALIL, 99 zł, IKEA
9. Fotel 053 Capitol Complex, Cassina proj. Pierre Jeanneret
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zdjęcia: noreststudio

noreststudio
/ apartament w Warszawie

modern
vintage

spis treści



Architekci postawili na połączenie 
nowoczesnych elementów ze stylem vintage.



Atutem tego 72-metrowego 
mieszkania na warszawskim 
Żoliborzu są panoramiczne okna, 
które otwierają wnętrze na 
ścianę zieleni oraz sprawiają,
że jest ono pełne naturalnego, 
dziennego światła.

Niebanalnymi płytkami wykończono również ściany
w łazience. W obu przypadkach wybrano glazurę włoskiej 

marki 41zero42. W łazience nieregularny, biało-czarny wzór 

na płytkach zestawiono z ceramiczną umywalką w kolorze 

miętowym.

60noreststudio / modern vintage

Nad nowoczesnymi, białymi szafkami na płozach, niczym 

nadstawka przedwojennego kredensu zawisły szafki 

drewniane z frontami z karbowanego szkła. Ścianę nad 
blatem roboczym zdobią białe kafle typu subway tiles
o nietypowym, podłużnym, wypukłym kształcie.

W pokoju dziennym, w części jadalnianej stanął okrągły stół 

nawiązujący do modelu Tulip projektu Eero Saarinena oraz 

krzesła typu Cesca Marcela Breuera. Siedziska i oparcia 

krzeseł, podobnie jak fronty ciągów podwieszanych szafek 

pełniących m.in. rolę komody, a także oryginalnego 

wezgłowia w sypialni, zdobi ażurowa plecionka wiedeńska. 

Nad stołem zawisła ikona duńskiego designu, lampa

PH marki Louis Poulsen.

W kąciku wypoczynkowym znalazły się fotele projektu 
Pierra Jeannereta, które w zestawieniu z naturalnym 
drewnem i zielenią za przesuwnymi taflami okien 
stanowią nawiązanie do stylu japandi. Wygodna sofa 

obita została miękkim jasnoszarym welurem. Welurowe

są również grafitowe zasłony.

Najbardziej oryginalnym elementem całego wnętrza jest 

wyposażenie aneksu kuchennego. Ciąg wysokiej 

zabudowy z jednolitymi, drewnianymi frontami

o zaokrąglonych bokach nawiązuje do stylu retro.

Za projekt wnętrza odpowiedzialne jest biuro 
architektoniczne Noreststudio. Właściciele pragnęli,

by mieszkanie było wygodne i funkcjonalne a jego wystrój 

ponadczasowy. Architekci postawili więc na połączenie 

komfortowych, nowoczesnych rozwiązań ze stylem vintage. 

Inspiracją stał się okres modernizmu oraz estetyka szkoły 

Bauhausu. Mieszkanie urządzono zarówno współczesnym 

wzornictwem, jak i perełkami designu XX w. Postawiono

na neutralną, „skandynawską” kolorystykę oraz naturalne 

materiały, takie jak drewno czy rattan.
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Siedziska i oparcia krzeseł, podobnie jak fronty 
ciągu podwieszanych szafek pełniących rolę 

komody, zdobi plecionka wiedeńska.







Najbardziej oryginalnym 
fragmentem całego wnętrza 
jest wyposażenie aneksu 
kuchennego.



źródło: sightunseen.com, zdjęcia: pion studio

piotr paradowski studio
/ eklektyczny apartament w Warszawie

lekcja
desi-
gnu

spis treści



Uwagę przykuwa jaskrawo pomarańczowy, 
przeszklony fragment ściany w salonie 
przywołujący estetykę lat 80.



Na styl studia Piotr Paradowski składają się 
sentyment do przedwojennej elegancji, estetyka 
vintage połączona z najnowszymi trendami
w aranżacji wnętrz, wyszukany XX-wieczny design 
oraz nietuzinkowa kolorystyka. W warszawskim 

mieszkaniu możemy podziwiać dopracowaną i odważną 

kompozycję wszystkich tych elementów.

69piotr paradowski studio / lekcja designu

Wnętrza tego 90-metrowego 
apartamentu w kamienicy
na Warszawskim Powiślu
zostały zaprojektowane dla pary 
kreatywnych młodych osób 
przez architektów
z Piotr Paradowski Studio
z Krakowa. To najnowsza kreacja 
biura znanego z doskonałych 
projektów wnętrz komercyjnych 
i prywatnych, m.in. wnętrz 
nowego hotelu Puro w Krakowie, 
czy zachwycającej wakacyjnej 
willi (PDM House) na Majorce.

Znajdziemy w niej przykłady doskonałego włoskiego 

designu, takie jak stolik kawowy Metafora Martinelli Luce 

ze szklanymi blatami i podstawą w formie marmurowych 

geometrycznych brył (projekt: Lella i Massimo Vignelli,

1979 r), sofę Soriana marki Cassina (proj. Afra i Tobia Scarpa, 

1969 r.), lampę Chiara Flos (proj. Mario Bellini, 1969 r.)

czy fotel Pipe Moroso (proj. Sebastian Herkner, 2015 r.). 

Awangardowy design został zestawiony z projektami 

minimalistycznymi, takimi jak oświetlenie RBW Studio.

Nad oryginalnym blatem w jadalni zawisły dwie lampy 
projektu Michaela Anastassiadesa.

Bazę dla aranżacji w pokoju dziennym stanowią jasne 
ściany oraz drewniany parkiet ułożony w klasyczną 
jodełkę, którego użyto także w pozostałych pokojach.

Najbardziej spektakularnym aspektem tego wnętrza jest 

zastosowana paleta kolorów. Uwagę przykuwa jaskrawo 

pomarańczowy, przeszklony fragment ściany w salonie 

przywołujący estetykę lat 80., musztardowe wezgłowie

w sypialni czy przedpokój ze ścianami, teatralnym sufitem 

oraz zaokrągloną szafą w odcieniu awokado. Butelkowa 

zieleń pojawia się również w łazience oraz na aksamitnej sofie 

w kąciku wypoczynkowym.

Sypialnia utrzymana jest w klimacie retro. Miodowe drewno 

oraz geometryczne formy lamp nawiązują do okresu

art deco. Zagłówek tapicerowany aksamitną, wzorzystą 

tkaniną włoskiej marki Dedar dodaje wnętrzu niegdysiejszej 

elegancji i przytulności. Płaskorzeźba nad łóżkiem została 

własnoręcznie wykonana przez właściciela mieszkania.

Dekoratorskie podejście do przestrzeni, śmiałe zestawienia 

kolorów, awangardowy design oraz pieczołowity dobór 

wszystkich elementów wyposażenia, godny kuratora sztuki, 

przywodzi na myśl eklektyczne wnętrza projektowane

w Paryżu lub Nowym Jorku. Na tle pragmatycznych i bardziej 

zachowawczych polskich standardów to projekt wyróżniający 

się i wyjątkowy. Zachęca do poszukiwania oryginalności i jest 

przykładem inspirującego nowoczesnego designu.

Strefa wypoczynkowa w salonie 
została zaaranżowana 
przedmiotami zarówno 
współczesnymi, jak
i zaprojektowanymi w latach
60. i 70. ubiegłego wieku.
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ściany oraz drewniany parkiet ułożony w klasyczną 
jodełkę, którego użyto także w pozostałych pokojach.

Najbardziej spektakularnym aspektem tego wnętrza jest 

zastosowana paleta kolorów. Uwagę przykuwa jaskrawo 

pomarańczowy, przeszklony fragment ściany w salonie 

przywołujący estetykę lat 80., musztardowe wezgłowie

w sypialni czy przedpokój ze ścianami, teatralnym sufitem 

oraz zaokrągloną szafą w odcieniu awokado. Butelkowa 

zieleń pojawia się również w łazience oraz na aksamitnej sofie 

w kąciku wypoczynkowym.

Sypialnia utrzymana jest w klimacie retro. Miodowe drewno 

oraz geometryczne formy lamp nawiązują do okresu

art deco. Zagłówek tapicerowany aksamitną, wzorzystą 

tkaniną włoskiej marki Dedar dodaje wnętrzu niegdysiejszej 

elegancji i przytulności. Płaskorzeźba nad łóżkiem została 

własnoręcznie wykonana przez właściciela mieszkania.

Dekoratorskie podejście do przestrzeni, śmiałe zestawienia 

kolorów, awangardowy design oraz pieczołowity dobór 

wszystkich elementów wyposażenia, godny kuratora sztuki, 

przywodzi na myśl eklektyczne wnętrza projektowane

w Paryżu lub Nowym Jorku. Na tle pragmatycznych i bardziej 

zachowawczych polskich standardów to projekt wyróżniający 

się i wyjątkowy. Zachęca do poszukiwania oryginalności i jest 

przykładem inspirującego nowoczesnego designu.



Na styl studia Piotr Paradowski składają się 
sentyment do przedwojennej elegancji, estetyka 
vintage połączona z najnowszymi trendami
w aranżacji wnętrz, wyszukany XX-wieczny design 
oraz nietuzinkowa kolorystyka. W warszawskim 

mieszkaniu możemy podziwiać dopracowaną i odważną 

kompozycję wszystkich tych elementów.

Znajdziemy w niej przykłady doskonałego włoskiego 

designu, takie jak stolik kawowy Metafora Martinelli Luce 

ze szklanymi blatami i podstawą w formie marmurowych 

geometrycznych brył (projekt: Lella i Massimo Vignelli,

1979 r), sofę Soriana marki Cassina (proj. Afra i Tobia Scarpa, 

1969 r.), lampę Chiara Flos (proj. Mario Bellini, 1969 r.)

czy fotel Pipe Moroso (proj. Sebastian Herkner, 2015 r.). 

Awangardowy design został zestawiony z projektami 

minimalistycznymi, takimi jak oświetlenie RBW Studio.

Nad oryginalnym blatem w jadalni zawisły dwie lampy 
projektu Michaela Anastassiadesa.

Bazę dla aranżacji w pokoju dziennym stanowią jasne 
ściany oraz drewniany parkiet ułożony w klasyczną 
jodełkę, którego użyto także w pozostałych pokojach.

Najbardziej spektakularnym aspektem tego wnętrza jest 

zastosowana paleta kolorów. Uwagę przykuwa jaskrawo 

pomarańczowy, przeszklony fragment ściany w salonie 

przywołujący estetykę lat 80., musztardowe wezgłowie

w sypialni czy przedpokój ze ścianami, teatralnym sufitem 

oraz zaokrągloną szafą w odcieniu awokado. Butelkowa 

zieleń pojawia się również w łazience oraz na aksamitnej sofie 

w kąciku wypoczynkowym.

Sypialnia utrzymana jest w klimacie retro. Miodowe drewno 

oraz geometryczne formy lamp nawiązują do okresu

art deco. Zagłówek tapicerowany aksamitną, wzorzystą 

tkaniną włoskiej marki Dedar dodaje wnętrzu niegdysiejszej 

elegancji i przytulności. Płaskorzeźba nad łóżkiem została 

własnoręcznie wykonana przez właściciela mieszkania.

Dekoratorskie podejście do przestrzeni, śmiałe zestawienia 

kolorów, awangardowy design oraz pieczołowity dobór 

wszystkich elementów wyposażenia, godny kuratora sztuki, 

przywodzi na myśl eklektyczne wnętrza projektowane

w Paryżu lub Nowym Jorku. Na tle pragmatycznych i bardziej 

zachowawczych polskich standardów to projekt wyróżniający 

się i wyjątkowy. Zachęca do poszukiwania oryginalności i jest 

przykładem inspirującego nowoczesnego designu.



Na styl studia Piotr Paradowski składają się 
sentyment do przedwojennej elegancji, estetyka 
vintage połączona z najnowszymi trendami
w aranżacji wnętrz, wyszukany XX-wieczny design 
oraz nietuzinkowa kolorystyka. W warszawskim 

mieszkaniu możemy podziwiać dopracowaną i odważną 

kompozycję wszystkich tych elementów.

Znajdziemy w niej przykłady doskonałego włoskiego 

designu, takie jak stolik kawowy Metafora Martinelli Luce 

ze szklanymi blatami i podstawą w formie marmurowych 

geometrycznych brył (projekt: Lella i Massimo Vignelli,

1979 r), sofę Soriana marki Cassina (proj. Afra i Tobia Scarpa, 

1969 r.), lampę Chiara Flos (proj. Mario Bellini, 1969 r.)

czy fotel Pipe Moroso (proj. Sebastian Herkner, 2015 r.). 

Awangardowy design został zestawiony z projektami 

minimalistycznymi, takimi jak oświetlenie RBW Studio.

Nad oryginalnym blatem w jadalni zawisły dwie lampy 
projektu Michaela Anastassiadesa.

72piotr paradowski studio / lekcja designu

Bazę dla aranżacji w pokoju dziennym stanowią jasne 
ściany oraz drewniany parkiet ułożony w klasyczną 
jodełkę, którego użyto także w pozostałych pokojach.

Najbardziej spektakularnym aspektem tego wnętrza jest 

zastosowana paleta kolorów. Uwagę przykuwa jaskrawo 

pomarańczowy, przeszklony fragment ściany w salonie 

przywołujący estetykę lat 80., musztardowe wezgłowie

w sypialni czy przedpokój ze ścianami, teatralnym sufitem 

oraz zaokrągloną szafą w odcieniu awokado. Butelkowa 

zieleń pojawia się również w łazience oraz na aksamitnej sofie 

w kąciku wypoczynkowym.

Sypialnia utrzymana jest w klimacie retro. Miodowe drewno 

oraz geometryczne formy lamp nawiązują do okresu

art deco. Zagłówek tapicerowany aksamitną, wzorzystą 

tkaniną włoskiej marki Dedar dodaje wnętrzu niegdysiejszej 

elegancji i przytulności. Płaskorzeźba nad łóżkiem została 

własnoręcznie wykonana przez właściciela mieszkania.

Dekoratorskie podejście do przestrzeni, śmiałe zestawienia 

kolorów, awangardowy design oraz pieczołowity dobór 

wszystkich elementów wyposażenia, godny kuratora sztuki, 

przywodzi na myśl eklektyczne wnętrza projektowane

w Paryżu lub Nowym Jorku. Na tle pragmatycznych i bardziej 

zachowawczych polskich standardów to projekt wyróżniający 

się i wyjątkowy. Zachęca do poszukiwania oryginalności i jest 

przykładem inspirującego nowoczesnego designu.

Dramatyzmu całej kompozycji 
dodają motyw łuków oraz 
zastosowanie dekoracyjnego, 
ciemnego marmuru, który zdobi 
nastrojową łazienkę oraz 
obramowania drzwi.



Dekoracyjny, ciemny marmur 
zdobi nastrojową łazienkę
oraz obramowania drzwi.





Przedpokój ze ścianami, teatralnym 
sufitem oraz zaokrągloną szafą

w odcieniu awokado.



ima interiors
/ mieszkanie w Gdańsku

wielki
błękit

spis treści zdjęcia: kroniki studio



Sugestywna przestrzeń, pełna wyrazistych 
kolorów, różnorodnych materiałów, 
oryginalnych form i zaskakujących 
zestawień odzwierciedla inspiracje 
projektantów.



Wnętrze, choć ekstrawaganckie, nawiązuje do 
klasycznych motywów w sztuce i architekturze. 
Elementem przewodnim porządkującym przestrzeń

i również przewijającym się we wszystkich pokojach

są kształty łuku i koła. Mieszkanie zdobią klasyczne rzeźby. 

Spektakularne biurko z marmuru i szkła oraz stolik kawowy 

zostały wykonane na zamówienie przez firmę Artglass

z Gdańska.

Oryginalny fotel Roll&Roll marki Happy Barok łączy

w sobie wszystkie główne motywy kolorystyczne oraz 

geometryczne zastosowane we wnętrzu. Jak przystało

na surrealistów, projektanci igrają z naszym postrzeganiem 

przestrzeni. Powtarzające się lustrzane powierzchnie tworzą 

iluzję dodatkowego miejsca. We wnętrzu nie brakuje 

akcentów z przymrużeniem oka, wskazujących na to, że jego 

twórcy mają dystans do swojej pracy i pragną pokazać nam, 

że urządzanie wnętrz to również świetna zabawa.

 

78ima interiors / wielki błękit

Ekstrawaganckie zestawienia 
kolorów, grafika, przestrzenie 
igrające ze zmysłami, 
zróżnicowanie materiałów, 
poetyckie akcenty, elementy
ze świata sztuki... to wszystko 
składa się na surrealistyczny 
świat wyobraźni architektów
ze Studia IMA Interiors

Mieszkanie pokazowe mieści się w centrum Gdańska,
w nowym budynku przy Gdańskiej Marinie. Lokal

ma powierzchnię 60 m². Składa się z kuchni otwartej

na przestronny salon, w którym oprócz kącika 

wypoczynkowego znalazło się miejsce do pracy, sypialni

i łazienki. Zabudowa kuchenna oraz szafy zostały 

zaprojektowane i zrealizowane na wymiar.

Ściany w kolorze intensywnego kobaltu stanowią 
wyraziste tło dla całego wnętrza oraz grafik ze słynnym 
motywem prac Piera Fornasettiego. Ten sam kolor 

pojawia się również m.in. na framugach drzwi oraz 

listwach przypodłogowych, stanowiąc swoiste kontrastowe 

obramowanie. Chabrowa barwa została zestawiona

z kilkoma odcieniami morskiej zieleni – od jasnej mięty po 

ciemny turkus oraz jasnym, zgaszonym różem. Taki sam 

zestaw kolorystyczny pojawia się konsekwentnie we 

wszystkich pomieszczeniach. Oryginalne kolory mają 

fronty kuchennych szafek, tapicerowane wezgłowie łóżka 

(Happy Barok), czy umywalka i szafka w łazience 

(zestawione z płytkami o wzorze lastryko). Nietypowym 

rozwiązaniem jest również zestawienie dwóch rodzajów 

naturalnego kamienia: biało-szarych marmurowych płyt 

podłogowych z rudobrązową okładziną z naturalnego 

forniru kamiennego na ścianach.

skłonnością do poetyki barw”. Izabella Lubiniecka 
przyznaje, że bliska jest im także stylistyka 
maksymalizmu oraz działającej w latach 80. słynnej 
grupy Memphis.

Celem projektantów było pokazanie, że kolory czy detale 

we wnętrzu nie pełnią wyłącznie funkcji użytkowej, lub 

dekoracyjnej, ale oddziałują na nas głębiej, warunkują stan 

ducha. Zdaniem duetu projektantów człowiek jest jak 
gąbka, „nasiąka” tym, co go otacza. Piękno otoczenia 
przenika do naszego osobistego wnętrza. Oryginalny styl 

showroomu przekonuje, że każdy może mieszkać, 

pracować i czuć się wyjątkowo na co dzień.

STUDIO IMA Interiors to pracownia architektury wnętrz 

założona w 2012 r. w Gdańsku, przez Izabellę Lubiniecką

i Arnaud Mathieu, parę zarówno w życiu prywatnym,

jak i zawodowym. Obecnie studio prowadzi biura w Gdańsku

i Paryżu, projektując i realizując wnętrza dla przestrzeni 

prywatnych oraz publicznych na terenie Francji i Polski.

„Ze względu na polsko-francuskie korzenie naszego 

tandemu pragnęliśmy również otworzyć biuro w Paryżu”

– mówią projektanci.

„Wielki Błękit” to niezwykły showroom, w którym 
można mieszkać. Przyszli klienci w ten sposób mogą 

„testować” materiały oraz styl studia projektowego IMA 

Interiors. Jest to forma „doświadczenia immersyjnego”,

w którym zainteresowana osoba jest bezpośrednio 

zanurzona w świecie projektantów.

Ta sugestywna przestrzeń, pełna wyrazistych kolorów, 

różnorodnych materiałów, oryginalnych form i zaskakujących 

zestawień odzwierciedla również inspiracje projektantów, 

które „oscylują wokół surrealizmu metafizycznego ze 



Wnętrze, choć ekstrawaganckie, nawiązuje do 
klasycznych motywów w sztuce i architekturze. 
Elementem przewodnim porządkującym przestrzeń

i również przewijającym się we wszystkich pokojach

są kształty łuku i koła. Mieszkanie zdobią klasyczne rzeźby. 

Spektakularne biurko z marmuru i szkła oraz stolik kawowy 

zostały wykonane na zamówienie przez firmę Artglass

z Gdańska.

Oryginalny fotel Roll&Roll marki Happy Barok łączy

w sobie wszystkie główne motywy kolorystyczne oraz 

geometryczne zastosowane we wnętrzu. Jak przystało

na surrealistów, projektanci igrają z naszym postrzeganiem 

przestrzeni. Powtarzające się lustrzane powierzchnie tworzą 

iluzję dodatkowego miejsca. We wnętrzu nie brakuje 

akcentów z przymrużeniem oka, wskazujących na to, że jego 

twórcy mają dystans do swojej pracy i pragną pokazać nam, 

że urządzanie wnętrz to również świetna zabawa.

 

Chabrowa barwa została 
zestawiona z kilkoma odcieniami 
morskiej zieleni – od jasnej mięty 

po ciemny turkus oraz jasnym, 
zgaszonym różem.

Mieszkanie pokazowe mieści się w centrum Gdańska,
w nowym budynku przy Gdańskiej Marinie. Lokal

ma powierzchnię 60 m². Składa się z kuchni otwartej

na przestronny salon, w którym oprócz kącika 

wypoczynkowego znalazło się miejsce do pracy, sypialni

i łazienki. Zabudowa kuchenna oraz szafy zostały 

zaprojektowane i zrealizowane na wymiar.

Ściany w kolorze intensywnego kobaltu stanowią 
wyraziste tło dla całego wnętrza oraz grafik ze słynnym 
motywem prac Piera Fornasettiego. Ten sam kolor 

pojawia się również m.in. na framugach drzwi oraz 

listwach przypodłogowych, stanowiąc swoiste kontrastowe 

obramowanie. Chabrowa barwa została zestawiona

z kilkoma odcieniami morskiej zieleni – od jasnej mięty po 

ciemny turkus oraz jasnym, zgaszonym różem. Taki sam 

zestaw kolorystyczny pojawia się konsekwentnie we 

wszystkich pomieszczeniach. Oryginalne kolory mają 

fronty kuchennych szafek, tapicerowane wezgłowie łóżka 

(Happy Barok), czy umywalka i szafka w łazience 

(zestawione z płytkami o wzorze lastryko). Nietypowym 

rozwiązaniem jest również zestawienie dwóch rodzajów 

naturalnego kamienia: biało-szarych marmurowych płyt 

podłogowych z rudobrązową okładziną z naturalnego 

forniru kamiennego na ścianach.

skłonnością do poetyki barw”. Izabella Lubiniecka 
przyznaje, że bliska jest im także stylistyka 
maksymalizmu oraz działającej w latach 80. słynnej 
grupy Memphis.

Celem projektantów było pokazanie, że kolory czy detale 

we wnętrzu nie pełnią wyłącznie funkcji użytkowej, lub 

dekoracyjnej, ale oddziałują na nas głębiej, warunkują stan 

ducha. Zdaniem duetu projektantów człowiek jest jak 
gąbka, „nasiąka” tym, co go otacza. Piękno otoczenia 
przenika do naszego osobistego wnętrza. Oryginalny styl 

showroomu przekonuje, że każdy może mieszkać, 

pracować i czuć się wyjątkowo na co dzień.

STUDIO IMA Interiors to pracownia architektury wnętrz 

założona w 2012 r. w Gdańsku, przez Izabellę Lubiniecką

i Arnaud Mathieu, parę zarówno w życiu prywatnym,

jak i zawodowym. Obecnie studio prowadzi biura w Gdańsku

i Paryżu, projektując i realizując wnętrza dla przestrzeni 

prywatnych oraz publicznych na terenie Francji i Polski.

„Ze względu na polsko-francuskie korzenie naszego 

tandemu pragnęliśmy również otworzyć biuro w Paryżu”

– mówią projektanci.

„Wielki Błękit” to niezwykły showroom, w którym 
można mieszkać. Przyszli klienci w ten sposób mogą 

„testować” materiały oraz styl studia projektowego IMA 

Interiors. Jest to forma „doświadczenia immersyjnego”,

w którym zainteresowana osoba jest bezpośrednio 

zanurzona w świecie projektantów.

Ta sugestywna przestrzeń, pełna wyrazistych kolorów, 

różnorodnych materiałów, oryginalnych form i zaskakujących 

zestawień odzwierciedla również inspiracje projektantów, 

które „oscylują wokół surrealizmu metafizycznego ze 



Wnętrze, choć ekstrawaganckie, nawiązuje do 
klasycznych motywów w sztuce i architekturze. 
Elementem przewodnim porządkującym przestrzeń

i również przewijającym się we wszystkich pokojach

są kształty łuku i koła. Mieszkanie zdobią klasyczne rzeźby. 

Spektakularne biurko z marmuru i szkła oraz stolik kawowy 

zostały wykonane na zamówienie przez firmę Artglass

z Gdańska.

Oryginalny fotel Roll&Roll marki Happy Barok łączy

w sobie wszystkie główne motywy kolorystyczne oraz 

geometryczne zastosowane we wnętrzu. Jak przystało

na surrealistów, projektanci igrają z naszym postrzeganiem 

przestrzeni. Powtarzające się lustrzane powierzchnie tworzą 

iluzję dodatkowego miejsca. We wnętrzu nie brakuje 

akcentów z przymrużeniem oka, wskazujących na to, że jego 

twórcy mają dystans do swojej pracy i pragną pokazać nam, 

że urządzanie wnętrz to również świetna zabawa.
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Z mieszkania Wielki Błękit pragnęliśmy stworzyć 
przestrzeń prezentującą nasz sposób odczuwania 
materii oraz wyeksponować polskie marki
i artystów, którzy są bliscy naszemu sercu

Mieszkanie pokazowe mieści się w centrum Gdańska,
w nowym budynku przy Gdańskiej Marinie. Lokal

ma powierzchnię 60 m². Składa się z kuchni otwartej

na przestronny salon, w którym oprócz kącika 

wypoczynkowego znalazło się miejsce do pracy, sypialni

i łazienki. Zabudowa kuchenna oraz szafy zostały 

zaprojektowane i zrealizowane na wymiar.

Ściany w kolorze intensywnego kobaltu stanowią 
wyraziste tło dla całego wnętrza oraz grafik ze słynnym 
motywem prac Piera Fornasettiego. Ten sam kolor 

pojawia się również m.in. na framugach drzwi oraz 

listwach przypodłogowych, stanowiąc swoiste kontrastowe 

obramowanie. Chabrowa barwa została zestawiona

z kilkoma odcieniami morskiej zieleni – od jasnej mięty po 

ciemny turkus oraz jasnym, zgaszonym różem. Taki sam 

zestaw kolorystyczny pojawia się konsekwentnie we 

wszystkich pomieszczeniach. Oryginalne kolory mają 

fronty kuchennych szafek, tapicerowane wezgłowie łóżka 

(Happy Barok), czy umywalka i szafka w łazience 

(zestawione z płytkami o wzorze lastryko). Nietypowym 

rozwiązaniem jest również zestawienie dwóch rodzajów 

naturalnego kamienia: biało-szarych marmurowych płyt 

podłogowych z rudobrązową okładziną z naturalnego 

forniru kamiennego na ścianach.

skłonnością do poetyki barw”. Izabella Lubiniecka 
przyznaje, że bliska jest im także stylistyka 
maksymalizmu oraz działającej w latach 80. słynnej 
grupy Memphis.

Celem projektantów było pokazanie, że kolory czy detale 

we wnętrzu nie pełnią wyłącznie funkcji użytkowej, lub 

dekoracyjnej, ale oddziałują na nas głębiej, warunkują stan 

ducha. Zdaniem duetu projektantów człowiek jest jak 
gąbka, „nasiąka” tym, co go otacza. Piękno otoczenia 
przenika do naszego osobistego wnętrza. Oryginalny styl 

showroomu przekonuje, że każdy może mieszkać, 

pracować i czuć się wyjątkowo na co dzień.

STUDIO IMA Interiors to pracownia architektury wnętrz 

założona w 2012 r. w Gdańsku, przez Izabellę Lubiniecką

i Arnaud Mathieu, parę zarówno w życiu prywatnym,

jak i zawodowym. Obecnie studio prowadzi biura w Gdańsku

i Paryżu, projektując i realizując wnętrza dla przestrzeni 

prywatnych oraz publicznych na terenie Francji i Polski.

„Ze względu na polsko-francuskie korzenie naszego 

tandemu pragnęliśmy również otworzyć biuro w Paryżu”

– mówią projektanci.

„Wielki Błękit” to niezwykły showroom, w którym 
można mieszkać. Przyszli klienci w ten sposób mogą 

„testować” materiały oraz styl studia projektowego IMA 

Interiors. Jest to forma „doświadczenia immersyjnego”,

w którym zainteresowana osoba jest bezpośrednio 

zanurzona w świecie projektantów.

Ta sugestywna przestrzeń, pełna wyrazistych kolorów, 

różnorodnych materiałów, oryginalnych form i zaskakujących 

zestawień odzwierciedla również inspiracje projektantów, 

które „oscylują wokół surrealizmu metafizycznego ze 



Twórcy mają dystans do swojej 
pracy i pragną pokazać nam, że 

urządzanie wnętrz to również 
świetna zabawa.



„Wielki Błękit” to niezwykły 
showroom, w którym można 
mieszkać.



Sugestywna przestrzeń, pełna 
wyrazistych kolorów, różnorodnych 
materiałów, oryginalnych form
i zaskakujących zestawień.



Oryginalne kolory mają fronty 
kuchennych szafek, tapicerowane 

wezgłowie łóżka, czy umywalka
i szafka w łazience.



Spektakularne biurko z marmuru
i szkła oraz stolik kawowy zostały 
wykonane na zamówienie przez 
firmę Artglass z Gdańska.



86ima interiors / wielki błękit
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1. Dywan Stone Collection by Maciej Zień,
od 1299 zł, AlmiDecor

2. Krzesło Cheri, 1385 zł, Iker
3. Fotel Roll&Roll, od 1365 zł,  Happy Barok
4. Świeca zapachowa Matafisica

by P. Fornasetti, 730 zł, Rosenthal Gallery
5. Figurka Apollo HK Living, 997 zł, 9Design
6. Płytka podłogowa Stracciatella Arcana, 138 zł/m2, 

Carrea
7. Lampki nocne „Lovers Talk” proj. K. Jasyk – wzór
8. Sofa Unfurl, 3860 zł , Innovation Living
9. Stoliki Alwa Pulpo, od 4638, Moma studio

Kolor i artystyczne lata 80. Takie wnętrze nie znosi sztampy. 

Może budzić sprzeczne emocje ale nie pozostawia nikogo 

obojętnym. Oto nasza lista życzeń zainspirowana 

mieszkaniem „Wielki Błękit”.

Zrób to sam
Morze osobliwości



spis treści

CANAL+ Sport

wielkie
emocje
i dosko-
nała
zabawa



CANAL+ to pakiet dla każdego. Znajdują 
się tu najgłośniejsze hity filmowe, 
oryginalne seriale CANAL+, inspirujące 
programy dokumentalne i lifestylowe, 
edukacyjne bajki dla najmłodszych oraz 
sport na żywo. To wszystko dostępne
w telewizji satelitarnej lub online.



CANAL+ to pakiet dla każdego. Znajdują się tu 

najgłośniejsze hity filmowe, oryginalne seriale CANAL+, 

inspirujące programy dokumentalne i lifestylowe, 

edukacyjne bajki dla najmłodszych oraz sport na żywo.

To wszystko dostępne w telewizji satelitarnej lub online.

Piłka nożna, koszykówka, żużel czy Formuła 1 – to tylko kilka 

propozycji sportowych dostępnych na CANAL+. Wielkie 
emocje i doskonała zabawa bez wychodzenia z domu
są możliwe, dzięki kanałom relacjonującym największe 
sportowe wydarzenia z Polski i ze świata. Pakiet zawiera: 

CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT 2, CANAL+ SPORT 3, 

CANAL+ SPORT 4, NSPORT+ oraz możliwość rozszerzenia 

oferty o ELEVEN SPORTS (Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, 

Eleven Sports 3, Eleven Sports 4) oraz materiały na życzenie.

Pakiety te są dostępne zarówno w ramach telewizji 
satelitarnej CANAL+, jak i serwisu CANAL+ online. Pakiet 

telewizyjny CANAL+ to ponad 190 kanałów na żywo oraz 

szeroka oferta różnorodnych pakietów, które można oglądać 

przez antenę satelitarną oraz dekoder. CANAL+ online

to propozycja dla tych, którzy chcą korzystać z ulubionej 

CANAL+ to najbardziej 
emocjonujący pakiet telewizyjny 
na rynku. Dzięki swojej ofercie 
przyciąga ogromną rzeszę 
widzów, których łączy jedno
– słabość do produkcji
na najwyższym poziomie.

Dla miłośników europejskiej piłki nożnej CANAL+ 
oferuje angielskie Premier League, hiszpańskie 
rozgrywki LaLiga Santander, niemiecką Bundesligę, 
francuskie Ligue 1 czy włoską Serie A Tim. Każda

z nich wypełniona jest magazynami sportowymi, 

podsumowującymi najważniejsze wydarzenia, najładniejsze 

gole i analizami najbardziej kontrowersyjnych sytuacji 

poszczególnych kolejek. To wszystko można zobaczyć

w takich programach jak Premier League+ czy Magazyn

o Premier League Andrzeja Twarowskiego.

W ofercie sportowej CANAL+ znajdzie się też coś dla 

koneserów piłkarskich. To Futsal, czyli piłka nożna halowa.

Są tacy, którzy twierdzą, że kto posmakuje gry w piłkę nożną 

na hali, niechętnie wraca do grania na trawie.

Czy z oglądaniem piłkarskich wrażeń jest podobnie?

89

W październiku CANAL+ wystartował z formatem 
#WysokiPressing, który prowadzi Michał Kołodziejczyk

i Daria Kabala-Malarz. Co tydzień w niedzielę widzowie mają 

okazję oglądać wywiady, będące przeglądem piłkarskich 

wydarzeń tygodnia. Program jest prowadzony w formule talk 

show i realizowany z wnętrz Rotundy PKO BP.  

Wciągające formaty dla fanów piłki nożnej prowadzi 

również Tomasz Ćwiąkała. The Legends to rozmowy – jak 

wskazuje sam tytuł i nie jest to przesada – z legendami 

sportu. Czym się obecnie zajmują mistrzowie świata, Europy 

czy swoich lig? Jak wspominają minione kariery? Jakie 

marzenia chcą jeszcze zrealizować? Na te i inne pytania 

odpowiadają w programie. Z kolei w programie Face 2 Face 

Tomasz Ćwiąkała przeprowadza rozmowy z ludźmi sportu, 

którzy odnieśli sukcesy w Polsce.

rozrywki przez internet na dowolnym urządzeniu. Serwis 

CANAL+ online udostępnia usługę podstawową CANAL+, 

którą można rozszerzyć o usługi HBO, ELEVEN SPORTS

i FUN&NEWS. Aby korzystać z CANAL+ online nie trzeba 

zawierać długoterminowej umowy - można co miesiąc płacić 

za korzystanie z usług i w każdej chwili z nich zrezygnować. 

Dostęp do wybranych pakietów jest dostępny na stronie 

canalplus.com. Co zobaczysz w ofercie sportowej CANAL+? 

Rzesze fanów przyciągają polskie rozgrywki ligowe PKO 
BP Ekstraklasa. Dla prawdziwych miłośników piłki nożnej, 

obejrzenie meczu, jest tylko częścią przyjemnego wieczoru. 

Ciekawe analizy dotyczące rozgrywek gwarantują takie 
programy jak Liga+ Ekstra, czyli podsumowanie kolejki 
przez Krzysztofa Marciniaka, Bartosza Glenia i zaproszonych 

ekspertów, Liga+ prezentująca sprawozdania ze spotkań 
piłkarskich, Ekstraklasa po godzinach – magazyn piłkarski 

analizujący ostatnie wydarzenia z ligi oraz Ekstra Paka
ze skrótami meczów ostatniej kolejki. Gdy przegra ulubiona 

drużyna, warto odprężyć się oglądając Turbokozak.
To program, w którym prowadzący Bartosz Ignacik i Grzegorz 

Jędrzejewski zapraszają osoby związane ze światem sportu, 

by sprawdzić, jak – i czy w ogóle – poradzą sobie na boisku.

Z kolei miłośnikom koszykówki niestraszne jest 
zarywanie nocy, aby oglądać NBA. Ci, którzy nie maja 

takiej możliwości lub wolą jednak się wyspać, mogą oglądać 

CANAL+ online oraz korzystać z powtórek i skrótów meczów.

CANAL+ zapewnia także relacje z każdego weekendu 
Formuły 1, Grand Prix - w tym trzech sesji treningowych, 

sesji kwalifikacyjnej i wyścigu.

Tych, którzy zwyczajnie lubią wszystko, co związane

ze sportem oraz tych, którzy wolą słuchać o sportowcach niż 

podziwiać ich umiejętności, zainteresuje Premierowa 
Jazda. To program, w którym Michał Kołodziejczyk jadąc 

autem rozmawia z wyjątkowymi gośćmi, pomagając lepiej 

poznać bohaterów sportu od innej, czysto ludzkiej strony.

Na CANAL+ można dowiedzieć się nowych rzeczy także 
o bieganiu. Do niedawna było jedynie popularne - obecnie 

wiele osób nie potrafi bez niego żyć. Tomasz Lipiński i Marcin 

Rosłoń w programie O co biega? przedstawiają nowinki

i porady zarówno dla biegaczy zawodowych, dla tych, którzy 

biegają rekreacyjnie, a także dla tych, którzy czują, że chcieliby 

zacząć uprawiać ten sport. CANAL+ oferuje dostęp

do najważniejszych rozgrywek z różnych dziedzin sportu. 

Oferuje informacje zarówno dla osób, które są wielkimi 

fanami oglądania meczów, jak i dla tych, którzy interesują się 

nimi raz na jakiś czas. Dzięki temu, jest doskonałym źródłem 

wiedzy i rozrywki dla całej rodziny.

Dla miłośników czarnego sportu, czyli żużla, CANAL+ 
oferuje ligę PGE Ekstraklasa, eWinner czy Grand Prix
na żużlu. Chyba żaden sport, nie wzbudza tak skrajnych  

emocji jak ten. Jedni go kochają, inni nie mają o nim pojęcia. 

Zarówno dla tych, którzy nie mogą bez niego żyć, jak i dla 

tych, którzy mimo wszystko chcieliby mu się nieco przyjrzeć, 

CANAL+ oferuje także magazyny, w których podsumowuje 

każdą kolejkę oraz prowadzi rozmowy z bohaterami świata 

żużlowego. To między innymi This is speedway Łukasza 

Benza, Trzeci Wiraż Marcina Majewskiego czy Czarny 
Charakter, którego autorzy koncentrują uwagę widzów

na jednej sprawie z dziedziny sportu żużlowego i omawiają

ją z zawodnikami czy trenerami. 

CANAL+ Sport / wielkie emocje i doskonała zabawa



CANAL+ to pakiet dla każdego. Znajdują się tu 

najgłośniejsze hity filmowe, oryginalne seriale CANAL+, 

inspirujące programy dokumentalne i lifestylowe, 

edukacyjne bajki dla najmłodszych oraz sport na żywo.

To wszystko dostępne w telewizji satelitarnej lub online.

Piłka nożna, koszykówka, żużel czy Formuła 1 – to tylko kilka 

propozycji sportowych dostępnych na CANAL+. Wielkie 
emocje i doskonała zabawa bez wychodzenia z domu
są możliwe, dzięki kanałom relacjonującym największe 
sportowe wydarzenia z Polski i ze świata. Pakiet zawiera: 

CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT 2, CANAL+ SPORT 3, 

CANAL+ SPORT 4, NSPORT+ oraz możliwość rozszerzenia 

oferty o ELEVEN SPORTS (Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, 

Eleven Sports 3, Eleven Sports 4) oraz materiały na życzenie.

Pakiety te są dostępne zarówno w ramach telewizji 
satelitarnej CANAL+, jak i serwisu CANAL+ online. Pakiet 

telewizyjny CANAL+ to ponad 190 kanałów na żywo oraz 

szeroka oferta różnorodnych pakietów, które można oglądać 

przez antenę satelitarną oraz dekoder. CANAL+ online

to propozycja dla tych, którzy chcą korzystać z ulubionej 
Dla miłośników europejskiej piłki nożnej CANAL+ 
oferuje angielskie Premier League, hiszpańskie 
rozgrywki LaLiga Santander, niemiecką Bundesligę, 
francuskie Ligue 1 czy włoską Serie A Tim. Każda

z nich wypełniona jest magazynami sportowymi, 

podsumowującymi najważniejsze wydarzenia, najładniejsze 

gole i analizami najbardziej kontrowersyjnych sytuacji 

poszczególnych kolejek. To wszystko można zobaczyć

w takich programach jak Premier League+ czy Magazyn

o Premier League Andrzeja Twarowskiego.

W ofercie sportowej CANAL+ znajdzie się też coś dla 

koneserów piłkarskich. To Futsal, czyli piłka nożna halowa.

Są tacy, którzy twierdzą, że kto posmakuje gry w piłkę nożną 

na hali, niechętnie wraca do grania na trawie.

Czy z oglądaniem piłkarskich wrażeń jest podobnie?

Ścianę nad blatem roboczym zdobią białe kafle 
typu subway tiles o nietypowym kształcie.

W październiku CANAL+ wystartował z formatem 
#WysokiPressing, który prowadzi Michał Kołodziejczyk

i Daria Kabala-Malarz. Co tydzień w niedzielę widzowie mają 

okazję oglądać wywiady, będące przeglądem piłkarskich 

wydarzeń tygodnia. Program jest prowadzony w formule talk 

show i realizowany z wnętrz Rotundy PKO BP.  

Wciągające formaty dla fanów piłki nożnej prowadzi 

również Tomasz Ćwiąkała. The Legends to rozmowy – jak 

wskazuje sam tytuł i nie jest to przesada – z legendami 

sportu. Czym się obecnie zajmują mistrzowie świata, Europy 

czy swoich lig? Jak wspominają minione kariery? Jakie 

marzenia chcą jeszcze zrealizować? Na te i inne pytania 

odpowiadają w programie. Z kolei w programie Face 2 Face 

Tomasz Ćwiąkała przeprowadza rozmowy z ludźmi sportu, 

którzy odnieśli sukcesy w Polsce.

rozrywki przez internet na dowolnym urządzeniu. Serwis 

CANAL+ online udostępnia usługę podstawową CANAL+, 

którą można rozszerzyć o usługi HBO, ELEVEN SPORTS

i FUN&NEWS. Aby korzystać z CANAL+ online nie trzeba 

zawierać długoterminowej umowy - można co miesiąc płacić 

za korzystanie z usług i w każdej chwili z nich zrezygnować. 

Dostęp do wybranych pakietów jest dostępny na stronie 

canalplus.com. Co zobaczysz w ofercie sportowej CANAL+? 

Rzesze fanów przyciągają polskie rozgrywki ligowe PKO 
BP Ekstraklasa. Dla prawdziwych miłośników piłki nożnej, 

obejrzenie meczu, jest tylko częścią przyjemnego wieczoru. 

Ciekawe analizy dotyczące rozgrywek gwarantują takie 
programy jak Liga+ Ekstra, czyli podsumowanie kolejki 
przez Krzysztofa Marciniaka, Bartosza Glenia i zaproszonych 

ekspertów, Liga+ prezentująca sprawozdania ze spotkań 
piłkarskich, Ekstraklasa po godzinach – magazyn piłkarski 

analizujący ostatnie wydarzenia z ligi oraz Ekstra Paka
ze skrótami meczów ostatniej kolejki. Gdy przegra ulubiona 

drużyna, warto odprężyć się oglądając Turbokozak.
To program, w którym prowadzący Bartosz Ignacik i Grzegorz 

Jędrzejewski zapraszają osoby związane ze światem sportu, 

by sprawdzić, jak – i czy w ogóle – poradzą sobie na boisku.

Z kolei miłośnikom koszykówki niestraszne jest 
zarywanie nocy, aby oglądać NBA. Ci, którzy nie maja 

takiej możliwości lub wolą jednak się wyspać, mogą oglądać 

CANAL+ online oraz korzystać z powtórek i skrótów meczów.

CANAL+ zapewnia także relacje z każdego weekendu 
Formuły 1, Grand Prix - w tym trzech sesji treningowych, 

sesji kwalifikacyjnej i wyścigu.

Tych, którzy zwyczajnie lubią wszystko, co związane

ze sportem oraz tych, którzy wolą słuchać o sportowcach niż 

podziwiać ich umiejętności, zainteresuje Premierowa 
Jazda. To program, w którym Michał Kołodziejczyk jadąc 

autem rozmawia z wyjątkowymi gośćmi, pomagając lepiej 

poznać bohaterów sportu od innej, czysto ludzkiej strony.

Na CANAL+ można dowiedzieć się nowych rzeczy także 
o bieganiu. Do niedawna było jedynie popularne - obecnie 

wiele osób nie potrafi bez niego żyć. Tomasz Lipiński i Marcin 

Rosłoń w programie O co biega? przedstawiają nowinki

i porady zarówno dla biegaczy zawodowych, dla tych, którzy 

biegają rekreacyjnie, a także dla tych, którzy czują, że chcieliby 

zacząć uprawiać ten sport. CANAL+ oferuje dostęp

do najważniejszych rozgrywek z różnych dziedzin sportu. 

Oferuje informacje zarówno dla osób, które są wielkimi 

fanami oglądania meczów, jak i dla tych, którzy interesują się 

nimi raz na jakiś czas. Dzięki temu, jest doskonałym źródłem 

wiedzy i rozrywki dla całej rodziny.

Dla miłośników czarnego sportu, czyli żużla, CANAL+ 
oferuje ligę PGE Ekstraklasa, eWinner czy Grand Prix
na żużlu. Chyba żaden sport, nie wzbudza tak skrajnych  

emocji jak ten. Jedni go kochają, inni nie mają o nim pojęcia. 

Zarówno dla tych, którzy nie mogą bez niego żyć, jak i dla 

tych, którzy mimo wszystko chcieliby mu się nieco przyjrzeć, 

CANAL+ oferuje także magazyny, w których podsumowuje 

każdą kolejkę oraz prowadzi rozmowy z bohaterami świata 

żużlowego. To między innymi This is speedway Łukasza 

Benza, Trzeci Wiraż Marcina Majewskiego czy Czarny 
Charakter, którego autorzy koncentrują uwagę widzów

na jednej sprawie z dziedziny sportu żużlowego i omawiają

ją z zawodnikami czy trenerami. 

Dla miłośników europejskiej piłki nożnej CANAL+ Sport 
oferuje angielskie Premier League, hiszpańskie 

rozgrywki LaLiga Santander, niemiecką Bundesligę, 
francuskie Ligue 1 czy włoską Serie A Tim.



CANAL+ to pakiet dla każdego. Znajdują się tu 

najgłośniejsze hity filmowe, oryginalne seriale CANAL+, 

inspirujące programy dokumentalne i lifestylowe, 

edukacyjne bajki dla najmłodszych oraz sport na żywo.

To wszystko dostępne w telewizji satelitarnej lub online.

Piłka nożna, koszykówka, żużel czy Formuła 1 – to tylko kilka 

propozycji sportowych dostępnych na CANAL+. Wielkie 
emocje i doskonała zabawa bez wychodzenia z domu
są możliwe, dzięki kanałom relacjonującym największe 
sportowe wydarzenia z Polski i ze świata. Pakiet zawiera: 

CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT 2, CANAL+ SPORT 3, 

CANAL+ SPORT 4, NSPORT+ oraz możliwość rozszerzenia 

oferty o ELEVEN SPORTS (Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, 

Eleven Sports 3, Eleven Sports 4) oraz materiały na życzenie.

Pakiety te są dostępne zarówno w ramach telewizji 
satelitarnej CANAL+, jak i serwisu CANAL+ online. Pakiet 

telewizyjny CANAL+ to ponad 190 kanałów na żywo oraz 

szeroka oferta różnorodnych pakietów, które można oglądać 

przez antenę satelitarną oraz dekoder. CANAL+ online

to propozycja dla tych, którzy chcą korzystać z ulubionej 
Dla miłośników europejskiej piłki nożnej CANAL+ 
oferuje angielskie Premier League, hiszpańskie 
rozgrywki LaLiga Santander, niemiecką Bundesligę, 
francuskie Ligue 1 czy włoską Serie A Tim. Każda

z nich wypełniona jest magazynami sportowymi, 

podsumowującymi najważniejsze wydarzenia, najładniejsze 

gole i analizami najbardziej kontrowersyjnych sytuacji 

poszczególnych kolejek. To wszystko można zobaczyć

w takich programach jak Premier League+ czy Magazyn

o Premier League Andrzeja Twarowskiego.

W ofercie sportowej CANAL+ znajdzie się też coś dla 

koneserów piłkarskich. To Futsal, czyli piłka nożna halowa.

Są tacy, którzy twierdzą, że kto posmakuje gry w piłkę nożną 

na hali, niechętnie wraca do grania na trawie.

Czy z oglądaniem piłkarskich wrażeń jest podobnie?

W październiku CANAL+ wystartował z formatem 
#WysokiPressing, który prowadzi Michał Kołodziejczyk

i Daria Kabala-Malarz. Co tydzień w niedzielę widzowie mają 

okazję oglądać wywiady, będące przeglądem piłkarskich 

wydarzeń tygodnia. Program jest prowadzony w formule talk 

show i realizowany z wnętrz Rotundy PKO BP.  

Wciągające formaty dla fanów piłki nożnej prowadzi 

również Tomasz Ćwiąkała. The Legends to rozmowy – jak 

wskazuje sam tytuł i nie jest to przesada – z legendami 

sportu. Czym się obecnie zajmują mistrzowie świata, Europy 

czy swoich lig? Jak wspominają minione kariery? Jakie 

marzenia chcą jeszcze zrealizować? Na te i inne pytania 

odpowiadają w programie. Z kolei w programie Face 2 Face 

Tomasz Ćwiąkała przeprowadza rozmowy z ludźmi sportu, 

którzy odnieśli sukcesy w Polsce.

rozrywki przez internet na dowolnym urządzeniu. Serwis 

CANAL+ online udostępnia usługę podstawową CANAL+, 

którą można rozszerzyć o usługi HBO, ELEVEN SPORTS

i FUN&NEWS. Aby korzystać z CANAL+ online nie trzeba 

zawierać długoterminowej umowy - można co miesiąc płacić 

za korzystanie z usług i w każdej chwili z nich zrezygnować. 

Dostęp do wybranych pakietów jest dostępny na stronie 

canalplus.com. Co zobaczysz w ofercie sportowej CANAL+? 

Rzesze fanów przyciągają polskie rozgrywki ligowe PKO 
BP Ekstraklasa. Dla prawdziwych miłośników piłki nożnej, 

obejrzenie meczu, jest tylko częścią przyjemnego wieczoru. 

Ciekawe analizy dotyczące rozgrywek gwarantują takie 
programy jak Liga+ Ekstra, czyli podsumowanie kolejki 
przez Krzysztofa Marciniaka, Bartosza Glenia i zaproszonych 

ekspertów, Liga+ prezentująca sprawozdania ze spotkań 
piłkarskich, Ekstraklasa po godzinach – magazyn piłkarski 

analizujący ostatnie wydarzenia z ligi oraz Ekstra Paka
ze skrótami meczów ostatniej kolejki. Gdy przegra ulubiona 

drużyna, warto odprężyć się oglądając Turbokozak.
To program, w którym prowadzący Bartosz Ignacik i Grzegorz 

Jędrzejewski zapraszają osoby związane ze światem sportu, 

by sprawdzić, jak – i czy w ogóle – poradzą sobie na boisku.

Z kolei miłośnikom koszykówki niestraszne jest 
zarywanie nocy, aby oglądać NBA. Ci, którzy nie maja 

takiej możliwości lub wolą jednak się wyspać, mogą oglądać 

CANAL+ online oraz korzystać z powtórek i skrótów meczów.

CANAL+ zapewnia także relacje z każdego weekendu 
Formuły 1, Grand Prix - w tym trzech sesji treningowych, 

sesji kwalifikacyjnej i wyścigu.

Tych, którzy zwyczajnie lubią wszystko, co związane

ze sportem oraz tych, którzy wolą słuchać o sportowcach niż 

podziwiać ich umiejętności, zainteresuje Premierowa 
Jazda. To program, w którym Michał Kołodziejczyk jadąc 

autem rozmawia z wyjątkowymi gośćmi, pomagając lepiej 

poznać bohaterów sportu od innej, czysto ludzkiej strony.

Na CANAL+ można dowiedzieć się nowych rzeczy także 
o bieganiu. Do niedawna było jedynie popularne - obecnie 

wiele osób nie potrafi bez niego żyć. Tomasz Lipiński i Marcin 

Rosłoń w programie O co biega? przedstawiają nowinki

i porady zarówno dla biegaczy zawodowych, dla tych, którzy 

biegają rekreacyjnie, a także dla tych, którzy czują, że chcieliby 

zacząć uprawiać ten sport. CANAL+ oferuje dostęp

do najważniejszych rozgrywek z różnych dziedzin sportu. 

Oferuje informacje zarówno dla osób, które są wielkimi 

fanami oglądania meczów, jak i dla tych, którzy interesują się 

nimi raz na jakiś czas. Dzięki temu, jest doskonałym źródłem 

wiedzy i rozrywki dla całej rodziny.

Dla miłośników czarnego sportu, czyli żużla, CANAL+ 
oferuje ligę PGE Ekstraklasa, eWinner czy Grand Prix
na żużlu. Chyba żaden sport, nie wzbudza tak skrajnych  

emocji jak ten. Jedni go kochają, inni nie mają o nim pojęcia. 

Zarówno dla tych, którzy nie mogą bez niego żyć, jak i dla 

tych, którzy mimo wszystko chcieliby mu się nieco przyjrzeć, 

CANAL+ oferuje także magazyny, w których podsumowuje 

każdą kolejkę oraz prowadzi rozmowy z bohaterami świata 

żużlowego. To między innymi This is speedway Łukasza 

Benza, Trzeci Wiraż Marcina Majewskiego czy Czarny 
Charakter, którego autorzy koncentrują uwagę widzów

na jednej sprawie z dziedziny sportu żużlowego i omawiają

ją z zawodnikami czy trenerami. 
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Oglądanie WTA napawa ostatnio polskich widzów wielką dumą. 
Polska tenisistka - Iga Świątek jako pierwsza w historii naszego
kraju jest triumfatorką turnieju wielkoszlemowego. Jej sukcesy
oraz omówienie poszczególnych meczów także można śledzić
w pakiecie CANAL+. 



rozmowa z Aleksandrą Nadolny

zgoda
na prze-
mijanie

spis treści



Autentyczność to według mnie również 
zgoda na przemijanie. Zaakceptowanie 
tego jak różne przedmioty zużywają się
i zmieniają.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

95rozmowa z aleksandrą nadolny / zgoda na przemijanie

Kupno starego domu to wybór sposobu
na życie. Jest wiele momentów, w którym 
ma się dość. To jest funkcjonowanie, może 
nie w ciągłym remoncie, ale w na pewno
w świadomości, że zawsze jest coś
do zrobienia.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.

Aleksandra Nadolny jest 
projektantką i stylistką wnętrz. 
Prowadzi bloga olanadolny.pl, 
profil na Instagramie 
@ms_baika, tworzy autorską 
ceramikę @wolno_ceramika,
a także projektuje pokoje 
dziecięce dla marki Roomsy4kids 
założonej wspólnie z Katarzyną 
Mycką. Mieszka w Milanówku 
wraz z mężem i dwiema 
córeczkami – siedmioletnią Polą
i czteroletnią Mają. Rozmawiamy 
z Olą o remoncie jej stuletniego 
domu, autentyczności, 
przedmiotach z historią i życiu
w rytmie slow.

zdjęcie: kinga hołub



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

Nie wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy 
łączyć kuchni z salonem. W dużej mierze 
pozostawiliśmy dawny układ domu, nie 
chcieliśmy ingerować w jego charakter.

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.
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Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.
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z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
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Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?
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[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

Mieszkanie w starym domu, daje 
poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej 

ciągłości, pewnego ukojenia, łączności
z historią.

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

99rozmowa z aleksandrą nadolny / zgoda na przemijanie

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że 
nasz dom żyje a osoby, które w nim 

przebywają czują się swobodnie.

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.
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z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Stary dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, 
nadpisujemy kolejną warstwę.

Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.
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Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, 
które podzielamy, oraz z naszego 

doświadczenia – jako projektantek,
ale i jako mam.

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.
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Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy jakoś szczególnie 
dbam o designerskie przedmioty, których mam 
w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie nie.

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.



Czy wszystkie pokoje są utrzymane w stylistyce retro, 
czy tworzycie również bardziej nowoczesne projekty?

W projektach rzeczywiście przyświeca nam idea 

odzyskiwania, dawania drugiego życia przedmiotom. 

Chcemy jednak, żeby przestrzeń dla dziecka nie była zbyt 

sztywna i dosłowna, żeby pozostawiała mu pole do własnej 

kreacji. Jeżeli chodzi o nasz styl, to u mnie jest zawsze raczej 

„więcej niż mniej” żartuję, że to taki „bizantyjski minimalizm” 

Kasia jest miłośniczką raczej duńskich klimatów i umiaru, 

więc ona jest tym głosem rozsądku, który tonuje moje 

zapędy i mówi stop w odpowiednim momencie. Myślę, że 

dobrze się uzupełniamy.

Tworzysz również własną ceramikę. Opowiadasz o niej
z ogromną pasją. Twoja autorska marka WOLNO 
ceramika to jest właśnie to, czego szukałaś w życiu,
w czym się spełniasz?

Ceramika była od zawsze moją wielką niespełnioną miłością. 

Już jako dziecko zainteresowałam się ceramiką. Chodziłam 

na zajęcia ceramiczne, dopóki nie wyjechałam na studia. 

Teraz, po przerwie mogę do tego wrócić. Jestem osobą 

kreatywną i twórczość była dla mnie zawsze bardzo ważna. 

Próbowałam różnych form rękodzieła, jednak to ceramika

daje mi poczucie, że już nie muszę nic innego robić, jest tym 

co mnie określa w stu procentach. Ceramika łączy w sobie 

dwa aspekty, które pięknie się uzupełniają. Z jednej strony 

trzeba poznać różne technologie i potrafić je zastosować.

W zrozumieniu tych procesów przydaje się znajomość 

chemii i fizyki oraz wiedza o samym materiale. To ten aspekt 

rozumowy. Z drugiej strony jest „to coś”, pierwiastek serca. 

Żartuję, że kakao dziewczynki szczególnie lubią pić z Arabii 

Finland. Nie drżę o to, że coś może się stłuc. Tu wracamy

do autentyczności. Dom nie może nas frustrować, nie 

możemy cały czas się starać, żeby niczego nie pobrudzić, czy 

żeby coś się nie zniszczyło. Stół, przy którym jemy to również 

fiński design - tzw. Tulip [proj. Eero Saarinen z 1959 r.- red.], 

został wyprodukowany w latach 70. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 

czy jakoś szczególnie dbam o designerskie przedmioty, 

których mam w domu parę. Uśmiechnęłam się, bo zupełnie 

nie. Na tym stole nie tylko jemy, ale moje córki lepią na nim

z gliny, malują, rysują...

Projektujesz również pokoje dziecięce. Jedno z Twoich 
przedsięwzięć to Roomsy4Kids. Jak rozwija się
ta działalność?

Działamy od około roku. Z powodu Pandemii trochę z Kasią 

[Katarzyną Mycką- red.] przeniosłyśmy się do Internetu. 

Mamy usługę konsultacji, połączoną z przygotowywaniem 

moodboardu [tablicy inspiracji – red.] dla klienta i całkiem 

fajnie to się sprawdza. Roomsy to nie jest nasza główna 

działalność, ale wkładamy w nie tyle czasu i serca, ile tylko 

możemy. Całe przedsięwzięcie wyrosło z wartości, które

Dom kupiliśmy niespełna trzy lata temu. Mieszkamy w nim 

od dwóch i pół roku, a jeszcze gdzieniegdzie z sufitu wiszą 

kable. Nasz dom miał wielki atut na początku. Był w dobrym 

stanie. Nie był tak zrujnowany, żeby wszystko trzeba było 

robić od zera. Nie był zawilgocony, stropy i więźba dachowa 

nie były uszkodzone. Mieliśmy więc dobrą bazę. Główne 

prace budowlane wykonała sprawdzona ekipa, z którą 

realizowałam wcześniej inne projekty. Fachowcy wymienili 

piony, zrobili od nowa instalację elektryczną i łazienkę. Nie 

wyburzyliśmy ścian, nie chcieliśmy łączyć kuchni z salonem. 

W dużej mierze pozostawiliśmy dawny układ domu, co może 

nie do końca jest wygodne, mamy trochę taki labirynt...,

ale nie chcieliśmy ingerować w charakter domu. 

Tak naprawdę głównie powiększyliśmy otwory drzwiowe

do sufitu w kilku miejscach. Celowo nie robiliśmy gładzi. 

Zostały tylko te zrobione przez poprzedniego właściciela

w kuchni i łazience. Zostawiliśmy również podłogę.

Zazdroszczę osobom, które pierwszy raz mają glinę pod 

palcami. To materiał bardzo pierwotny, pozwalający „uziemić 

się” przez dłonie. Materiał, który pozwala nam się prowadzić. 

Gliny nigdy nie ma się dość. Proces tworzenia ciężko 

skończyć, bo jest po prostu bardzo przyjemny. Tworzenie 

ceramiki daje mi radość. Czuję ogromną wdzięczność,

że mogę z tym materiałem pracować.

Wolno ceramika i miejsce, w którym jestem w życiu to jest 

coś, czego bym sobie nie wymyśliła i nie marzyłam nawet, że 

tak może być. To, że mam przestrzeń, w której mogę się 

realizować, wiele dla mnie znaczy. Markę na pewno będę 

dalej rozwijać. Jestem dopiero na początku drogi, ale czuję, że 

to jest to, co chcę w życiu robić. 

Wspomniałaś o warsztatach. Czym będzie WOLNE 
miejsce? Czy to bliskie czy dalekie plany?

To bliskie plany, ale na razie coś, co nazwałam WOLNYM 

miejscem jest przybudówką w ogrodzie, a właściwie 

garażem, do którego niestety, a może na szczęście, nie mieści 

się żaden samochód. Chciałabym, żeby już na wiosnę to było

miejsce warsztatów. Ale nie takich typowych warsztatów

z ceramiki, na które ktoś przychodzi i lepi sobie miskę, ale, 

żeby to rzeczywiście było miejsce „wolne” - przestrzeń 

wolności, w której wszystko toczy się w swoim rytmie. 

Pragnęłabym, żeby to było nie tylko spotkanie z materiałem, 

możliwość obcowania z nim, ale również odpoczynek

od miasta, żeby można tu było się zrelaksować, poczuć 

twórczą swobodę, wyłączyć na chwilę telefon, posłuchać, jak 

bije zegar, pobyć samemu ze sobą. Planuję również 

Kiedy ekipa kończyła swoją pracę, panowie spojrzeli na nas 

wymownie: „No, będziecie tu jeszcze mieli sporo roboty...”

i rzeczywiście tak było. Jeszcze przez parę tygodni 

pracowaliśmy sami - mąż malował ściany, cyklinował podłogi, 

ja je olejowałam. Wszystkie zastane niebieskości i żółcie

na ścianach zmieniliśmy na złamaną biel. Mieliśmy opalarkę,

którą opalaliśmy drzwi. Pracy było dużo i nie było łatwo 

pogodzić ją z opieką nad małym dzieckiem (młodsza córka 

miała wtedy niespełna dwa lata). To było męczące, jednak 

zawsze z mężem najpierw zastanawiamy się co możemy 

zrobić sami a tylko do pozostałych, cięższych prac 

zatrudniamy fachowców. Ja zresztą zawsze byłam typem 

złotej rączki. Kiedyś marzyłam o warsztacie stolarskim. 

Remont domu w pewnym sensie nadal trwa, chociaż kiedy 

już się mieszka trudniej wygospodarować na to czas.

Emilia Branecka-Ledwoń: Urodziłaś się w Zielonej Górze, 
która jest miastem poniemieckim. Piszesz o odkrywaniu 
w dzieciństwie jej wypartej historii, odnajdywaniu 
obcych napisów na murach. Potem były studia
w Krakowie. Teraz mieszkasz w Milanówku.
O Warszawie mówisz: „odkryłam tu cudowną 
dostępność wyjątkowych, inspirujących miejsc, ale też 
wielką pustkę. Miasto z tak tragiczną historią zapisaną 
w murach jest zupełnie nie dla mnie” - jesteś osobą 
wyjątkowo wrażliwą na historię miejsca...

Aleksandra Nadolny: To prawda. Z wykształcenia jestem 

historyczką i judaistką. Już wybór kierunku studiów wynikał

u mnie z niezgody na brak pamięci o pewnych sprawach. 

Warszawa od zawsze była dla mnie trudna. Jest miastem,

do którego fajnie jest wyskoczyć, np. na weekend, ale będąc 

w jakimś miejscu ja się za bardzo „wgryzam pod chodniki” 

jeżeli mogę tak powiedzieć. Mam już taką naturę, że drążę

i historia, która jest w tych murach jest dla mnie trudna do

udźwignięcia. Mieszkając w Milanówku jestem na tyle blisko 

Warszawy, że mogę ją bez problemu odwiedzać, po trochu 

się z nią oswajać. Ale najlepiej czuję się mieszkając na uboczu. 

Co ciekawe, Milanówek jest blisko Grodziska Mazowieckiego, 

w którym również mieszkało przed wojną wielu żydów,

o czym mało kto dzisiaj pamięta. Dla mnie to jest uderzające.

W Milanówku wyremontowaliście z mężem ponad 
stuletni dom. W nim również czuć historię?

Tak. Ale w pozytywnym sensie. Mieszkanie w starym domu, 

daje poczucie bezpieczeństwa, niezwykłej ciągłości, 

pewnego ukojenia, łączności z historią. Jednocześnie

taki dom jest jak palimpsest - żyjąc tu, nadpisujemy kolejną 

warstwę. Moje podejście do otoczenia i jego historii

ma odbicie również w moim domu. Uważam, że stary dom 

kupuje się właśnie po to, żeby czuć jego historię. Dla mnie

to jest bardzo ważne. Na szczęście mąż podziela ten punkt 

widzenia i ma podobne wyczucie estetyki, co nas bardzo 

łączy. Oboje czujemy wewnętrzną niezgodę na zbytnie 

ingerowanie w przestrzeń, sztuczne zmienianie jej. Dzięki 

temu akceptujemy to, że np. podłoga jest nierówna, nie ma 

kątów prostych, że ściany są odrapane. Chcieliśmy widzieć 

historię w tych murach i to się udało.

 

Ile Wam zajął remont domu i czy był dużym 
wyzwaniem?

To nadal jest wyzwanie [śmiech]. Zawsze powtarzam,

że kupno starego domu to wybór sposobu na życie. Jest 

wiele momentów, w którym ma się dość. To jest 

funkcjonowanie, może nie w ciągłym remoncie,

ale w na pewno w świadomości, że zawsze jest coś

do zrobienia. My nie mamy ani jednego pomieszczenia,

o którym mogłabym powiedzieć, że jest gotowe... i to 

czasem nas męczy.

Twoim mottem jest autentyczność – to słowo, którym 
określasz swoją działalność jako projektantki, ale 
również swoją życiową filozofię. Zapytam przewrotnie, 
jak autentyczność ma się do wnętrz prezentowanych
na Instagramie, które często są stylizowane, ustawiane, 
modyfikowane za pomocą filtrów. Czy Twój dom 
naprawdę wygląda tak jak na zdjęciach?

Mój dom naprawdę tak wygląda, tylko czasem zdarza się

w nim bałagan. Pokazuję zdjęcia domu, do którego 

zaprosiłabym gości. Kiedy do mnie ktoś przychodzi mam 

posprzątane, tak samo jest z ze zdjęciami. Choć to nie jest 

jakoś specjalnie wymuskany porządek, tylko taki, w którym 

dobrze się czujemy. Nie spędzam godzin na stylizowaniu. 

Mam swoje ulubione kadry. Czasem zdjęcie robię 

spontanicznie, kiedy widzę np. ładną grę promieni 

słonecznych wpadających przez okno.

Dla mnie autentyczność oznacza też to, że nasz dom żyje

a osoby, które w nim przebywają czują się swobodnie. Kiedyś, 

wśród moich obserwatorów [na Instagramie – red.] 

rozgorzała dyskusja na temat otwartej półki, takiej jaką mam 

w kuchni – że wszystko się na niej kurzy, że jest niepraktyczna. 

Jeżeli wszystkich rzeczy z półki na co dzień się używa,

nie będą się kurzyć. Mój dom nie jest scenografią. 

Najważniejsze jest to, żeby wszyscy domownicy dobrze się

w nim czuli. Przestrzeń ma służyć nam. Autentyczność

to według mnie również zgoda na przemijanie. 

Zaakceptowanie tego jak różne przedmioty zużywają się

i zmieniają. Unikam plastiku. Lubię materiały, które dobrze się 

starzeją.

Twój styl to naturalne materiały, przedmioty z historią, 
biel, sepia i kropla kobaltu. Ta ostatnia pojawia się przede 
wszystkim na ceramice. Zbierasz ceramikę, głównie 
skandynawską, z lat 70. Jak to się zaczęło?

Kiedyś, wiele lat temu, byłam na targu staroci i tam moją 

uwagę przykuł talerzyk z błękitem. Zaczęłam, jak to ja, 

dociekać, gdzie został wyprodukowany. Okazało się, że był

to talerz Royal Copenhagen. Ta estetyka i wzory bardzo

mi pasują. Należą do złotego okresu skandynawskiego 

designu, który jest mi szczególnie bliski. Kiedy zaczęłam 

częściej na takich targach bywać, zaczęłam szukać porcelany 

i kamionki, bo to jest mój największy konik, i ustawicznie 

udawało mi się powiększać moją kolekcję. Dzięki 

kolekcjonowaniu nie tylko zaspakajam swoją estetyczną 

potrzebę, ale także czuję, że ratuję te przedmioty przed 

zapomnieniem. Bliska jest mi idea zero waste, dlatego

nie kupuję nowych przedmiotów tylko kolekcjonuję

te wyprodukowane kiedyś. Na tych naczyniach jemy, 

korzystamy z nich. Kolekcja jest w ciągłym użyciu.

z Kasią podzielamy, oraz z naszego doświadczenia – jako 

projektantek, ale i jako mam. Nasza działalność rozwija się, 

powiedziałabym organicznie, jedni klienci polecają nas 

kolejnym.

Kim są Wasi klienci?

Są nimi zwykle mamy dzieci w wieku od jednego do trzech 

lat. To jest taki wiek krytyczny w pewnym sensie – nie mamy 

już niemowlęcia, mamy małego człowieka, który coraz 

bardziej pokazuje swój charakter i swoje potrzeby i chcemy 

stworzyć przestrzeń, która będzie dla niego odpowiednia.

wprowadzić do warsztatów inne wątki - praktykę Ajurwedy, 

może jogę – tak, żeby glina była tylko jednym z jego 

elementów. Mam taką część leśną w swoim ogrodzie

i w przyszłości marzy mi się postawienie tam szklarni. Myślę, 

że szklarnia byłaby idealnym miejscem na tego typu 

warsztaty. Mam nadzieję, że to się wydarzy, jeśli nie w tym

to w przyszłym roku. To dość duże przedsięwzięcie, biorąc 

pod uwagę liczbę nieskończonych rzeczy w domu [śmiech].

Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to mamy też działkę pod 

lasem w okolicy Radomia, co do której mam pomysły 

związane z wypałem ziemnym, piecami węgierskimi..., ale na 

razie to melodia przyszłości. Jak wspominałam, moja 

wyobraźnia nie znosi próżni...

Życzę w takim razie realizacji wszystkich zamierzeń
i dziękuję za inspirującą rozmowę.
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Planuję również warsztaty, na których będę się dzielić 
swoim doświadczeniem z ceramiką. Mam wiele
pomysłów. Czasem trudno mi się skupić na jednym 
temacie, a glina trzyma mnie przy ziemi.



Próbowałam różnych form rękodzieła, 
jednak to ceramika daje mi poczucie,
że już nie muszę nic innego robić, jest
tym co mnie określa w stu procentach.



Dom nie może nas frustrować,
nie możemy cały czas się starać,

żeby niczego nie pobrudzić,
czy żeby coś się nie zniszczyło.



Biel, sepia i kropla kobaltu. Naturalne materiały i przedmioty 

z historią, czyli po skandynawsku ze szczyptą vintage. Połącz 

elegancję przedwojennej kamienicy z sielską atmosferą 

wiejskiego domu i stwórz wnętrze wzorując się na stylu Oli 

Nadolny, czyli @ms_baika

Zrób to sam
Wnętrze z duszą

1

rozmowa z aleksandrą nadolny / zgoda na przemijanie 110

4

11

2
3

8

6

5

7

10

16

1. Lampa wisząca Opviq lights, 909 zł, Bonami.pl
2. Lustro ścienne Lassbyn, 49,99 zł, IKEA
3. Plakat Keep all your blessings around you,
 od 55 zł, aleksandramorawiak.com
4. Tapeta Zielone liście, 69 zł, oretytapety.com
5. Grafika Miś, od 2 zł, Chata Wędrowca
6. Regał Billy, 129 zł, IKEA
7. Sofa Impulse Sits, od 3299 zł, momastudio.pl
8. CESCA chair, proj. Marcel Breuer
9. Stolik Randerup, 50 zł, JYSK
10. Lampa EOS Vita Copenhagen, 579 zł, Bonami.pl
11. Poduszka Kransborre, 29,99 zł, IKEA
12. Stół Ringsted, 899 zł, JYSK
13. Kosz Lustigkurre, 59,99 zł, IKEA
14. Czarka do espresso z kamionki

Costa Nova, 33 zł, Bonami.pl
15. Fason Alaska z dekoracją Krister,
 Porcelana Kristoff
16. Lampa Podłogowa Chester BTC,
 4663 zł, momastudio.pl
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wszys-
tkie
kolory
@na_czwartym

spis treści



W zasadzie żaden mebel, który stoi w mieszkaniu 
@na_czwartym, nie zachował swojego 
pierwotnego wyglądu.



Ich 4-pokojowe, 60-metrowe mieszkanie w bloku składa 

się z salonu z niewielką półotwartą kuchnią, sypialni 

małżeńskiej, dwóch pokoi dziecięcych, łazienki i WC. 

Agnieszka i Sławek zmienili nieco pierwotny układ 

pomieszczeń, aby dostosować mieszkanie do swoich 

potrzeb. Sypialnie dzieci były kiedyś jednym większym 

pokojem, a wejście do kuchni znajdowało się naprzeciwko 

drzwi wejściowych, a nie tak jak teraz w salonie. Przekraczając 

próg, zauważamy, że wszystko w tym mieszkaniu jest 

nietypowe. Co więcej, goście mogą mieć pewność,

że od poprzedniej wizyty na pewno coś się zmieniło.

Agnieszka Sieroń, właścicielka mieszkania prowadzi 
profil na Instagramie o nazwie @na_czwartym, na 
którym dzieli się swoją pasją do aranżacji wnętrz, 
odnawiania starych mebli i tworzenia własnoręcznych 
dekoracji. Obserwujący mogą śledzić ciągłe zmiany, których 

Agnieszka dokonuje w swoim mieszkaniu i śmiałe 

metamorfozy tej niewielkiej przestrzeni. Niedawno 

W tak ograniczonej przestrzeni to po prostu byłoby 

niemożliwe. Dlatego, zanim Agnieszka i Maciej coś 
kupią, zawsze zastanowią się dwa razy. Agnieszka jest
zwolenniczką nie tylko przemyślanych decyzji, ale
także niespiesznego, stopniowego urządzania, które
sprzyja dobrej organizacji ograniczonej przestrzeni. 
Najważniejsze we wprowadzaniu zmian jest branie pod 

uwagę potrzeb wszystkich domowników, ich stylu życia

i sposobów spędzania czasu. W niewielkim metrażu

przy kilku osobach (i zwierzętach) liczy się wykorzystanie 

każdego centymetra, dlatego Agnieszka dzieli się cennymi 

patentami na przechowywanie i oszczędzanie przestrzeni, 

jak wybór rozkładanych mebli (stół i sekretarzyk w pokoju 

dziennym), samodzielnie wykonanie szuflad pod łóżkiem

czy półek pod parapetami.

Agnieszka wyniosła pasję do udoskonalania
i upiększania wnętrz z domu rodzinnego. Tata Agnieszki 

jest stolarzem. Mama wprowadzała w życie swoje twórcze 

pomysły, przemalowując domowe sprzęty i meble.

U Agnieszki i Maćka Sieroniów podział jest podobny.

Nie brakuje wykonanych męskimi rękoma mebli oraz 

kobiecych eksperymentów z kolorami i wzorami.

113@na czwartym / wszystkie kolory

„Jesteśmy rodziną domatorów
i lubimy spędzać czas w naszym 
mieszkaniu, dlatego ważne
są dla nas jego funkcjonalność
i wygląd”. Mieszkają w Tarnowie. 
Czteroosobowa rodzina z kotem. 
Mama (Agnieszka), tata (Maciej), 
trzynastoletni Borys
i dziewięcioletnia Ida
oraz kot Sławek.

Dla Agnieszki zakup mebla to dopiero początek. Prosta 

sosnowa komoda z IKEA jest jak tabula rasa - czyste płótno 

czekające na realizację najbardziej zwariowanych pomysłów. 

Ida podziela artystyczne pasje mamy i czasem pomaga

w metamorfozach. Peerelowski mebel, na wysoki połysk, 

upolowany na internetowej aukcji za grosze, ze smutnego 

brzydkiego kaczątka staje się kolorowym ptakiem… 

dosłownie – przeszkloną część Agnieszka okleja barwną 

naklejką we wzór tukanów. Przydaje się w dziecięcym pokoju, 

do przechowywania rzeczy Idy.

Zmiany w mieszkaniu nie dotyczą tylko wyglądu 
przedmiotów. Agnieszka wciąż coś przemeblowuje
i zmienia układ mebli w pokojach. „Nasze potrzeby się 
zmieniają, dzieci rosną, dlatego mieszkanie cały czas 
ewoluuje” - tłumaczy. Zmieniają się także upodobania 

domowników. Stąd zmiany kolorów i wzorów. Agnieszka nie 

lubi stagnacji. Przyznaje, że ciągłe zmiany pozytywnie

ją nakręcają i dodają energii do działania. Dzięki nim

w mieszkaniu @na_czwartym znajdzie się miejsce

na wszystko poza nudą.

Wbrew wrażeniu, jakie można by odnieść na pierwszy rzut 

oka, we wnętrzu mieszkania @na_czwartym panuje pewien 

umiar, jeżeli chodzi o ilość mebli, sprzętów i dodatków. To nie 

jest mieszkanie zbieracza, wypełnione po brzegi bibelotami. 

Znajdują się w nim jedynie najpotrzebniejsze elementy, a ich 

układ ich jest dobrze przemyślany. Nawet przedmioty 

dekoracyjne, jak grafiki i rośliny doniczkowe, których

w mieszkaniu @na_czwartym jest sporo (to kolejna pasja 

Agnieszki), trzymane są według pewnego porządku. Zajmują 

wyznaczone miejsca i tworzą określony układ. Agnieszka 

zwraca uwagę na ład, uważa, by nie zagracać mieszkania i nie 

trzymać zbyt wielu przedmiotów na wierzchu. Jej rodzina

nie gromadzi ubrań, zabawek, gadżetów czy pamiątek.

Agnieszka założyła również profil @na_ha_ku, na którym 

prezentuje zaprojektowane i wykonane przez siebie prace. 

Aby móc rozwijać swoje pasje Agnieszka porzuciła pracę

w korporacji.

W zasadzie żaden mebel, który stoi w mieszkaniu 
@na_czwartym, nie zachował swojego pierwotnego 
wyglądu. Sekretarzyk z czarnego stał się łososiowy, blat stołu 

w biało-czarną szachownicę teraz, podobnie jak szafki 

wiszące w kuchni, został wykonany (przez Maćka) ze sklejki. 

Rama łóżka w sypialni małżeńskiej z czerwonej stała się szara. 

Kolory krzeseł w jadalni zmieniały się już kilkukrotnie. Należy 

zaznaczyć, że każde jest w zupełnie innym kolorze.

relacji @na_czwartym dowiecie się jak to wszystko zrobić 

krok po kroku. Agnieszka pokazuje także jak odnawiać

i malować meble.

Nasza bohaterka zauważyła, że regularne fotografowanie 

swojego mieszkania pozwoliło jej samej spojrzeć na nie

z innej perspektywy i pomogło dostrzec szczegóły, na które 

wcześniej nie zwróciłaby uwagi. Dzięki zdjęciom 

umieszczanym na Instagramie my także możemy zajrzeć

do jej kolorowego świata by podziwiać kreatywność, 

konsekwencję i niezwykłe wyczucie składające się

na wyjątkowy styl.

 

Agnieszka inspiruje innych do ich własnych 
poszukiwań i udowadnia, że każdy może wprowadzić 
zmiany we własnym otoczeniu. Wystarczy się odważyć

i otworzyć na własną kreatywność. Agnieszka podpowiada 

również jak w prosty i niewymagający prawie żadnych 

nakładów sposób odmienić wnętrza, które są bez wyrazu czy 

banalne przedmioty. Ścianę w kuchni odmieni lamperia,

tę w przedpokoju wzór niczym z bajki 101 dalmatyńczyków.

Biały front zmywarki możemy ozdobić naklejką, uchwyty

w meblach wymienić na takie o niezwykłym kształcie

(np. krzyżyków, ryb lub skarabeuszy), jednobarwnym 

zasłonom czy poduszkom nadamy nowy wygląd za pomocą 

samodzielnie wykonanych szablonów. Z Instagramowych 



Ich 4-pokojowe, 60-metrowe mieszkanie w bloku składa 

się z salonu z niewielką półotwartą kuchnią, sypialni 

małżeńskiej, dwóch pokoi dziecięcych, łazienki i WC. 

Agnieszka i Sławek zmienili nieco pierwotny układ 

pomieszczeń, aby dostosować mieszkanie do swoich 

potrzeb. Sypialnie dzieci były kiedyś jednym większym 

pokojem, a wejście do kuchni znajdowało się naprzeciwko 

drzwi wejściowych, a nie tak jak teraz w salonie. Przekraczając 

próg, zauważamy, że wszystko w tym mieszkaniu jest 

nietypowe. Co więcej, goście mogą mieć pewność,

że od poprzedniej wizyty na pewno coś się zmieniło.

Agnieszka Sieroń, właścicielka mieszkania prowadzi 
profil na Instagramie o nazwie @na_czwartym, na 
którym dzieli się swoją pasją do aranżacji wnętrz, 
odnawiania starych mebli i tworzenia własnoręcznych 
dekoracji. Obserwujący mogą śledzić ciągłe zmiany, których 

Agnieszka dokonuje w swoim mieszkaniu i śmiałe 

metamorfozy tej niewielkiej przestrzeni. Niedawno 

W tak ograniczonej przestrzeni to po prostu byłoby 

niemożliwe. Dlatego, zanim Agnieszka i Maciej coś 
kupią, zawsze zastanowią się dwa razy. Agnieszka jest
zwolenniczką nie tylko przemyślanych decyzji, ale
także niespiesznego, stopniowego urządzania, które
sprzyja dobrej organizacji ograniczonej przestrzeni. 
Najważniejsze we wprowadzaniu zmian jest branie pod 

uwagę potrzeb wszystkich domowników, ich stylu życia

i sposobów spędzania czasu. W niewielkim metrażu

przy kilku osobach (i zwierzętach) liczy się wykorzystanie 

każdego centymetra, dlatego Agnieszka dzieli się cennymi 

patentami na przechowywanie i oszczędzanie przestrzeni, 

jak wybór rozkładanych mebli (stół i sekretarzyk w pokoju 

dziennym), samodzielnie wykonanie szuflad pod łóżkiem

czy półek pod parapetami.

Agnieszka wyniosła pasję do udoskonalania
i upiększania wnętrz z domu rodzinnego. Tata Agnieszki 

jest stolarzem. Mama wprowadzała w życie swoje twórcze 

pomysły, przemalowując domowe sprzęty i meble.

U Agnieszki i Maćka Sieroniów podział jest podobny.

Nie brakuje wykonanych męskimi rękoma mebli oraz 

kobiecych eksperymentów z kolorami i wzorami.

Najważniejsze we 
wprowadzaniu zmian jest 
branie pod uwagę potrzeb 
wszystkich domowników,
ich stylu życia i sposobów 
spędzania czasu.

Dla Agnieszki zakup mebla to dopiero początek. Prosta 

sosnowa komoda z IKEA jest jak tabula rasa - czyste płótno 

czekające na realizację najbardziej zwariowanych pomysłów. 

Ida podziela artystyczne pasje mamy i czasem pomaga

w metamorfozach. Peerelowski mebel, na wysoki połysk, 

upolowany na internetowej aukcji za grosze, ze smutnego 

brzydkiego kaczątka staje się kolorowym ptakiem… 

dosłownie – przeszkloną część Agnieszka okleja barwną 

naklejką we wzór tukanów. Przydaje się w dziecięcym pokoju, 

do przechowywania rzeczy Idy.

Zmiany w mieszkaniu nie dotyczą tylko wyglądu 
przedmiotów. Agnieszka wciąż coś przemeblowuje
i zmienia układ mebli w pokojach. „Nasze potrzeby się 
zmieniają, dzieci rosną, dlatego mieszkanie cały czas 
ewoluuje” - tłumaczy. Zmieniają się także upodobania 

domowników. Stąd zmiany kolorów i wzorów. Agnieszka nie 

lubi stagnacji. Przyznaje, że ciągłe zmiany pozytywnie

ją nakręcają i dodają energii do działania. Dzięki nim

w mieszkaniu @na_czwartym znajdzie się miejsce

na wszystko poza nudą.

Wbrew wrażeniu, jakie można by odnieść na pierwszy rzut 

oka, we wnętrzu mieszkania @na_czwartym panuje pewien 

umiar, jeżeli chodzi o ilość mebli, sprzętów i dodatków. To nie 

jest mieszkanie zbieracza, wypełnione po brzegi bibelotami. 

Znajdują się w nim jedynie najpotrzebniejsze elementy, a ich 

układ ich jest dobrze przemyślany. Nawet przedmioty 

dekoracyjne, jak grafiki i rośliny doniczkowe, których

w mieszkaniu @na_czwartym jest sporo (to kolejna pasja 

Agnieszki), trzymane są według pewnego porządku. Zajmują 

wyznaczone miejsca i tworzą określony układ. Agnieszka 

zwraca uwagę na ład, uważa, by nie zagracać mieszkania i nie 

trzymać zbyt wielu przedmiotów na wierzchu. Jej rodzina

nie gromadzi ubrań, zabawek, gadżetów czy pamiątek.

Agnieszka założyła również profil @na_ha_ku, na którym 

prezentuje zaprojektowane i wykonane przez siebie prace. 

Aby móc rozwijać swoje pasje Agnieszka porzuciła pracę

w korporacji.

W zasadzie żaden mebel, który stoi w mieszkaniu 
@na_czwartym, nie zachował swojego pierwotnego 
wyglądu. Sekretarzyk z czarnego stał się łososiowy, blat stołu 

w biało-czarną szachownicę teraz, podobnie jak szafki 

wiszące w kuchni, został wykonany (przez Maćka) ze sklejki. 

Rama łóżka w sypialni małżeńskiej z czerwonej stała się szara. 

Kolory krzeseł w jadalni zmieniały się już kilkukrotnie. Należy 

zaznaczyć, że każde jest w zupełnie innym kolorze.

relacji @na_czwartym dowiecie się jak to wszystko zrobić 

krok po kroku. Agnieszka pokazuje także jak odnawiać

i malować meble.

Nasza bohaterka zauważyła, że regularne fotografowanie 

swojego mieszkania pozwoliło jej samej spojrzeć na nie

z innej perspektywy i pomogło dostrzec szczegóły, na które 

wcześniej nie zwróciłaby uwagi. Dzięki zdjęciom 

umieszczanym na Instagramie my także możemy zajrzeć

do jej kolorowego świata by podziwiać kreatywność, 

konsekwencję i niezwykłe wyczucie składające się

na wyjątkowy styl.

 

Agnieszka inspiruje innych do ich własnych 
poszukiwań i udowadnia, że każdy może wprowadzić 
zmiany we własnym otoczeniu. Wystarczy się odważyć

i otworzyć na własną kreatywność. Agnieszka podpowiada 

również jak w prosty i niewymagający prawie żadnych 

nakładów sposób odmienić wnętrza, które są bez wyrazu czy 

banalne przedmioty. Ścianę w kuchni odmieni lamperia,

tę w przedpokoju wzór niczym z bajki 101 dalmatyńczyków.

Biały front zmywarki możemy ozdobić naklejką, uchwyty

w meblach wymienić na takie o niezwykłym kształcie

(np. krzyżyków, ryb lub skarabeuszy), jednobarwnym 

zasłonom czy poduszkom nadamy nowy wygląd za pomocą 

samodzielnie wykonanych szablonów. Z Instagramowych 



Ich 4-pokojowe, 60-metrowe mieszkanie w bloku składa 

się z salonu z niewielką półotwartą kuchnią, sypialni 

małżeńskiej, dwóch pokoi dziecięcych, łazienki i WC. 

Agnieszka i Sławek zmienili nieco pierwotny układ 

pomieszczeń, aby dostosować mieszkanie do swoich 

potrzeb. Sypialnie dzieci były kiedyś jednym większym 

pokojem, a wejście do kuchni znajdowało się naprzeciwko 

drzwi wejściowych, a nie tak jak teraz w salonie. Przekraczając 

próg, zauważamy, że wszystko w tym mieszkaniu jest 

nietypowe. Co więcej, goście mogą mieć pewność,

że od poprzedniej wizyty na pewno coś się zmieniło.

Agnieszka Sieroń, właścicielka mieszkania prowadzi 
profil na Instagramie o nazwie @na_czwartym, na 
którym dzieli się swoją pasją do aranżacji wnętrz, 
odnawiania starych mebli i tworzenia własnoręcznych 
dekoracji. Obserwujący mogą śledzić ciągłe zmiany, których 

Agnieszka dokonuje w swoim mieszkaniu i śmiałe 

metamorfozy tej niewielkiej przestrzeni. Niedawno 

W tak ograniczonej przestrzeni to po prostu byłoby 

niemożliwe. Dlatego, zanim Agnieszka i Maciej coś 
kupią, zawsze zastanowią się dwa razy. Agnieszka jest
zwolenniczką nie tylko przemyślanych decyzji, ale
także niespiesznego, stopniowego urządzania, które
sprzyja dobrej organizacji ograniczonej przestrzeni. 
Najważniejsze we wprowadzaniu zmian jest branie pod 

uwagę potrzeb wszystkich domowników, ich stylu życia

i sposobów spędzania czasu. W niewielkim metrażu

przy kilku osobach (i zwierzętach) liczy się wykorzystanie 

każdego centymetra, dlatego Agnieszka dzieli się cennymi 

patentami na przechowywanie i oszczędzanie przestrzeni, 

jak wybór rozkładanych mebli (stół i sekretarzyk w pokoju 

dziennym), samodzielnie wykonanie szuflad pod łóżkiem

czy półek pod parapetami.

Agnieszka wyniosła pasję do udoskonalania
i upiększania wnętrz z domu rodzinnego. Tata Agnieszki 

jest stolarzem. Mama wprowadzała w życie swoje twórcze 

pomysły, przemalowując domowe sprzęty i meble.

U Agnieszki i Maćka Sieroniów podział jest podobny.

Nie brakuje wykonanych męskimi rękoma mebli oraz 

kobiecych eksperymentów z kolorami i wzorami.
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Dla Agnieszki zakup mebla to dopiero początek. Prosta 

sosnowa komoda z IKEA jest jak tabula rasa - czyste płótno 

czekające na realizację najbardziej zwariowanych pomysłów. 

Ida podziela artystyczne pasje mamy i czasem pomaga

w metamorfozach. Peerelowski mebel, na wysoki połysk, 

upolowany na internetowej aukcji za grosze, ze smutnego 

brzydkiego kaczątka staje się kolorowym ptakiem… 

dosłownie – przeszkloną część Agnieszka okleja barwną 

naklejką we wzór tukanów. Przydaje się w dziecięcym pokoju, 

do przechowywania rzeczy Idy.

Zmiany w mieszkaniu nie dotyczą tylko wyglądu 
przedmiotów. Agnieszka wciąż coś przemeblowuje
i zmienia układ mebli w pokojach. „Nasze potrzeby się 
zmieniają, dzieci rosną, dlatego mieszkanie cały czas 
ewoluuje” - tłumaczy. Zmieniają się także upodobania 

domowników. Stąd zmiany kolorów i wzorów. Agnieszka nie 

lubi stagnacji. Przyznaje, że ciągłe zmiany pozytywnie

ją nakręcają i dodają energii do działania. Dzięki nim

w mieszkaniu @na_czwartym znajdzie się miejsce

na wszystko poza nudą.

Wbrew wrażeniu, jakie można by odnieść na pierwszy rzut 

oka, we wnętrzu mieszkania @na_czwartym panuje pewien 

umiar, jeżeli chodzi o ilość mebli, sprzętów i dodatków. To nie 

jest mieszkanie zbieracza, wypełnione po brzegi bibelotami. 

Znajdują się w nim jedynie najpotrzebniejsze elementy, a ich 

układ ich jest dobrze przemyślany. Nawet przedmioty 

dekoracyjne, jak grafiki i rośliny doniczkowe, których

w mieszkaniu @na_czwartym jest sporo (to kolejna pasja 

Agnieszki), trzymane są według pewnego porządku. Zajmują 

wyznaczone miejsca i tworzą określony układ. Agnieszka 

zwraca uwagę na ład, uważa, by nie zagracać mieszkania i nie 

trzymać zbyt wielu przedmiotów na wierzchu. Jej rodzina

nie gromadzi ubrań, zabawek, gadżetów czy pamiątek.

Agnieszka założyła również profil @na_ha_ku, na którym 

prezentuje zaprojektowane i wykonane przez siebie prace. 

Aby móc rozwijać swoje pasje Agnieszka porzuciła pracę

w korporacji.

W zasadzie żaden mebel, który stoi w mieszkaniu 
@na_czwartym, nie zachował swojego pierwotnego 
wyglądu. Sekretarzyk z czarnego stał się łososiowy, blat stołu 

w biało-czarną szachownicę teraz, podobnie jak szafki 

wiszące w kuchni, został wykonany (przez Maćka) ze sklejki. 

Rama łóżka w sypialni małżeńskiej z czerwonej stała się szara. 

Kolory krzeseł w jadalni zmieniały się już kilkukrotnie. Należy 

zaznaczyć, że każde jest w zupełnie innym kolorze. @na czwartym / wszystkie kolory

relacji @na_czwartym dowiecie się jak to wszystko zrobić 

krok po kroku. Agnieszka pokazuje także jak odnawiać

i malować meble.

Nasza bohaterka zauważyła, że regularne fotografowanie 

swojego mieszkania pozwoliło jej samej spojrzeć na nie

z innej perspektywy i pomogło dostrzec szczegóły, na które 

wcześniej nie zwróciłaby uwagi. Dzięki zdjęciom 

umieszczanym na Instagramie my także możemy zajrzeć

do jej kolorowego świata by podziwiać kreatywność, 

konsekwencję i niezwykłe wyczucie składające się

na wyjątkowy styl.

 

Agnieszka inspiruje innych do ich własnych 
poszukiwań i udowadnia, że każdy może wprowadzić 
zmiany we własnym otoczeniu. Wystarczy się odważyć

i otworzyć na własną kreatywność. Agnieszka podpowiada 

również jak w prosty i niewymagający prawie żadnych 

nakładów sposób odmienić wnętrza, które są bez wyrazu czy 

banalne przedmioty. Ścianę w kuchni odmieni lamperia,

tę w przedpokoju wzór niczym z bajki 101 dalmatyńczyków.

Biały front zmywarki możemy ozdobić naklejką, uchwyty

w meblach wymienić na takie o niezwykłym kształcie

(np. krzyżyków, ryb lub skarabeuszy), jednobarwnym 

zasłonom czy poduszkom nadamy nowy wygląd za pomocą 

samodzielnie wykonanych szablonów. Z Instagramowych 



Ich 4-pokojowe, 60-metrowe mieszkanie w bloku składa 

się z salonu z niewielką półotwartą kuchnią, sypialni 

małżeńskiej, dwóch pokoi dziecięcych, łazienki i WC. 

Agnieszka i Sławek zmienili nieco pierwotny układ 

pomieszczeń, aby dostosować mieszkanie do swoich 

potrzeb. Sypialnie dzieci były kiedyś jednym większym 

pokojem, a wejście do kuchni znajdowało się naprzeciwko 

drzwi wejściowych, a nie tak jak teraz w salonie. Przekraczając 

próg, zauważamy, że wszystko w tym mieszkaniu jest 

nietypowe. Co więcej, goście mogą mieć pewność,

że od poprzedniej wizyty na pewno coś się zmieniło.

Agnieszka Sieroń, właścicielka mieszkania prowadzi 
profil na Instagramie o nazwie @na_czwartym, na 
którym dzieli się swoją pasją do aranżacji wnętrz, 
odnawiania starych mebli i tworzenia własnoręcznych 
dekoracji. Obserwujący mogą śledzić ciągłe zmiany, których 

Agnieszka dokonuje w swoim mieszkaniu i śmiałe 

metamorfozy tej niewielkiej przestrzeni. Niedawno 

W tak ograniczonej przestrzeni to po prostu byłoby 

niemożliwe. Dlatego, zanim Agnieszka i Maciej coś 
kupią, zawsze zastanowią się dwa razy. Agnieszka jest
zwolenniczką nie tylko przemyślanych decyzji, ale
także niespiesznego, stopniowego urządzania, które
sprzyja dobrej organizacji ograniczonej przestrzeni. 
Najważniejsze we wprowadzaniu zmian jest branie pod 

uwagę potrzeb wszystkich domowników, ich stylu życia

i sposobów spędzania czasu. W niewielkim metrażu

przy kilku osobach (i zwierzętach) liczy się wykorzystanie 

każdego centymetra, dlatego Agnieszka dzieli się cennymi 

patentami na przechowywanie i oszczędzanie przestrzeni, 

jak wybór rozkładanych mebli (stół i sekretarzyk w pokoju 

dziennym), samodzielnie wykonanie szuflad pod łóżkiem

czy półek pod parapetami.

Agnieszka wyniosła pasję do udoskonalania
i upiększania wnętrz z domu rodzinnego. Tata Agnieszki 

jest stolarzem. Mama wprowadzała w życie swoje twórcze 

pomysły, przemalowując domowe sprzęty i meble.

U Agnieszki i Maćka Sieroniów podział jest podobny.

Nie brakuje wykonanych męskimi rękoma mebli oraz 

kobiecych eksperymentów z kolorami i wzorami.

Wbrew wrażeniu, jakie można by odnieść
na pierwszy rzut oka, we wnętrzu mieszkania 

@na_czwartym panuje pewien umiar.

Dla Agnieszki zakup mebla to dopiero początek. Prosta 

sosnowa komoda z IKEA jest jak tabula rasa - czyste płótno 

czekające na realizację najbardziej zwariowanych pomysłów. 

Ida podziela artystyczne pasje mamy i czasem pomaga

w metamorfozach. Peerelowski mebel, na wysoki połysk, 

upolowany na internetowej aukcji za grosze, ze smutnego 

brzydkiego kaczątka staje się kolorowym ptakiem… 

dosłownie – przeszkloną część Agnieszka okleja barwną 

naklejką we wzór tukanów. Przydaje się w dziecięcym pokoju, 

do przechowywania rzeczy Idy.

Zmiany w mieszkaniu nie dotyczą tylko wyglądu 
przedmiotów. Agnieszka wciąż coś przemeblowuje
i zmienia układ mebli w pokojach. „Nasze potrzeby się 
zmieniają, dzieci rosną, dlatego mieszkanie cały czas 
ewoluuje” - tłumaczy. Zmieniają się także upodobania 

domowników. Stąd zmiany kolorów i wzorów. Agnieszka nie 

lubi stagnacji. Przyznaje, że ciągłe zmiany pozytywnie

ją nakręcają i dodają energii do działania. Dzięki nim

w mieszkaniu @na_czwartym znajdzie się miejsce

na wszystko poza nudą.

Wbrew wrażeniu, jakie można by odnieść na pierwszy rzut 

oka, we wnętrzu mieszkania @na_czwartym panuje pewien 

umiar, jeżeli chodzi o ilość mebli, sprzętów i dodatków. To nie 

jest mieszkanie zbieracza, wypełnione po brzegi bibelotami. 

Znajdują się w nim jedynie najpotrzebniejsze elementy, a ich 

układ ich jest dobrze przemyślany. Nawet przedmioty 

dekoracyjne, jak grafiki i rośliny doniczkowe, których

w mieszkaniu @na_czwartym jest sporo (to kolejna pasja 

Agnieszki), trzymane są według pewnego porządku. Zajmują 

wyznaczone miejsca i tworzą określony układ. Agnieszka 

zwraca uwagę na ład, uważa, by nie zagracać mieszkania i nie 

trzymać zbyt wielu przedmiotów na wierzchu. Jej rodzina

nie gromadzi ubrań, zabawek, gadżetów czy pamiątek.

Agnieszka założyła również profil @na_ha_ku, na którym 

prezentuje zaprojektowane i wykonane przez siebie prace. 

Aby móc rozwijać swoje pasje Agnieszka porzuciła pracę

w korporacji.

W zasadzie żaden mebel, który stoi w mieszkaniu 
@na_czwartym, nie zachował swojego pierwotnego 
wyglądu. Sekretarzyk z czarnego stał się łososiowy, blat stołu 

w biało-czarną szachownicę teraz, podobnie jak szafki 

wiszące w kuchni, został wykonany (przez Maćka) ze sklejki. 

Rama łóżka w sypialni małżeńskiej z czerwonej stała się szara. 

Kolory krzeseł w jadalni zmieniały się już kilkukrotnie. Należy 

zaznaczyć, że każde jest w zupełnie innym kolorze.

relacji @na_czwartym dowiecie się jak to wszystko zrobić 

krok po kroku. Agnieszka pokazuje także jak odnawiać

i malować meble.

Nasza bohaterka zauważyła, że regularne fotografowanie 

swojego mieszkania pozwoliło jej samej spojrzeć na nie

z innej perspektywy i pomogło dostrzec szczegóły, na które 

wcześniej nie zwróciłaby uwagi. Dzięki zdjęciom 

umieszczanym na Instagramie my także możemy zajrzeć

do jej kolorowego świata by podziwiać kreatywność, 

konsekwencję i niezwykłe wyczucie składające się

na wyjątkowy styl.

 

Agnieszka inspiruje innych do ich własnych 
poszukiwań i udowadnia, że każdy może wprowadzić 
zmiany we własnym otoczeniu. Wystarczy się odważyć

i otworzyć na własną kreatywność. Agnieszka podpowiada 

również jak w prosty i niewymagający prawie żadnych 

nakładów sposób odmienić wnętrza, które są bez wyrazu czy 

banalne przedmioty. Ścianę w kuchni odmieni lamperia,

tę w przedpokoju wzór niczym z bajki 101 dalmatyńczyków.

Biały front zmywarki możemy ozdobić naklejką, uchwyty

w meblach wymienić na takie o niezwykłym kształcie

(np. krzyżyków, ryb lub skarabeuszy), jednobarwnym 

zasłonom czy poduszkom nadamy nowy wygląd za pomocą 

samodzielnie wykonanych szablonów. Z Instagramowych 



Ich 4-pokojowe, 60-metrowe mieszkanie w bloku składa 

się z salonu z niewielką półotwartą kuchnią, sypialni 

małżeńskiej, dwóch pokoi dziecięcych, łazienki i WC. 

Agnieszka i Sławek zmienili nieco pierwotny układ 

pomieszczeń, aby dostosować mieszkanie do swoich 

potrzeb. Sypialnie dzieci były kiedyś jednym większym 

pokojem, a wejście do kuchni znajdowało się naprzeciwko 

drzwi wejściowych, a nie tak jak teraz w salonie. Przekraczając 

próg, zauważamy, że wszystko w tym mieszkaniu jest 

nietypowe. Co więcej, goście mogą mieć pewność,

że od poprzedniej wizyty na pewno coś się zmieniło.

Agnieszka Sieroń, właścicielka mieszkania prowadzi 
profil na Instagramie o nazwie @na_czwartym, na 
którym dzieli się swoją pasją do aranżacji wnętrz, 
odnawiania starych mebli i tworzenia własnoręcznych 
dekoracji. Obserwujący mogą śledzić ciągłe zmiany, których 

Agnieszka dokonuje w swoim mieszkaniu i śmiałe 

metamorfozy tej niewielkiej przestrzeni. Niedawno 

W tak ograniczonej przestrzeni to po prostu byłoby 

niemożliwe. Dlatego, zanim Agnieszka i Maciej coś 
kupią, zawsze zastanowią się dwa razy. Agnieszka jest
zwolenniczką nie tylko przemyślanych decyzji, ale
także niespiesznego, stopniowego urządzania, które
sprzyja dobrej organizacji ograniczonej przestrzeni. 
Najważniejsze we wprowadzaniu zmian jest branie pod 

uwagę potrzeb wszystkich domowników, ich stylu życia

i sposobów spędzania czasu. W niewielkim metrażu

przy kilku osobach (i zwierzętach) liczy się wykorzystanie 

każdego centymetra, dlatego Agnieszka dzieli się cennymi 

patentami na przechowywanie i oszczędzanie przestrzeni, 

jak wybór rozkładanych mebli (stół i sekretarzyk w pokoju 

dziennym), samodzielnie wykonanie szuflad pod łóżkiem

czy półek pod parapetami.

Agnieszka wyniosła pasję do udoskonalania
i upiększania wnętrz z domu rodzinnego. Tata Agnieszki 

jest stolarzem. Mama wprowadzała w życie swoje twórcze 

pomysły, przemalowując domowe sprzęty i meble.

U Agnieszki i Maćka Sieroniów podział jest podobny.

Nie brakuje wykonanych męskimi rękoma mebli oraz 
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w metamorfozach. Peerelowski mebel, na wysoki połysk, 

upolowany na internetowej aukcji za grosze, ze smutnego 
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lubi stagnacji. Przyznaje, że ciągłe zmiany pozytywnie

ją nakręcają i dodają energii do działania. Dzięki nim

w mieszkaniu @na_czwartym znajdzie się miejsce

na wszystko poza nudą.

Wbrew wrażeniu, jakie można by odnieść na pierwszy rzut 

oka, we wnętrzu mieszkania @na_czwartym panuje pewien 

umiar, jeżeli chodzi o ilość mebli, sprzętów i dodatków. To nie 

jest mieszkanie zbieracza, wypełnione po brzegi bibelotami. 

Znajdują się w nim jedynie najpotrzebniejsze elementy, a ich 

układ ich jest dobrze przemyślany. Nawet przedmioty 

dekoracyjne, jak grafiki i rośliny doniczkowe, których

w mieszkaniu @na_czwartym jest sporo (to kolejna pasja 

Agnieszki), trzymane są według pewnego porządku. Zajmują 

wyznaczone miejsca i tworzą określony układ. Agnieszka 

zwraca uwagę na ład, uważa, by nie zagracać mieszkania i nie 

trzymać zbyt wielu przedmiotów na wierzchu. Jej rodzina

nie gromadzi ubrań, zabawek, gadżetów czy pamiątek.

Agnieszka założyła również profil @na_ha_ku, na którym 

prezentuje zaprojektowane i wykonane przez siebie prace. 

Aby móc rozwijać swoje pasje Agnieszka porzuciła pracę

w korporacji.

W zasadzie żaden mebel, który stoi w mieszkaniu 
@na_czwartym, nie zachował swojego pierwotnego 
wyglądu. Sekretarzyk z czarnego stał się łososiowy, blat stołu 

w biało-czarną szachownicę teraz, podobnie jak szafki 

wiszące w kuchni, został wykonany (przez Maćka) ze sklejki. 

Rama łóżka w sypialni małżeńskiej z czerwonej stała się szara. 

Kolory krzeseł w jadalni zmieniały się już kilkukrotnie. Należy 

zaznaczyć, że każde jest w zupełnie innym kolorze.

relacji @na_czwartym dowiecie się jak to wszystko zrobić 

krok po kroku. Agnieszka pokazuje także jak odnawiać

i malować meble.

Nasza bohaterka zauważyła, że regularne fotografowanie 

swojego mieszkania pozwoliło jej samej spojrzeć na nie

z innej perspektywy i pomogło dostrzec szczegóły, na które 

wcześniej nie zwróciłaby uwagi. Dzięki zdjęciom 

umieszczanym na Instagramie my także możemy zajrzeć

do jej kolorowego świata by podziwiać kreatywność, 

konsekwencję i niezwykłe wyczucie składające się

na wyjątkowy styl.

 

Agnieszka inspiruje innych do ich własnych 
poszukiwań i udowadnia, że każdy może wprowadzić 
zmiany we własnym otoczeniu. Wystarczy się odważyć

i otworzyć na własną kreatywność. Agnieszka podpowiada 

również jak w prosty i niewymagający prawie żadnych 

nakładów sposób odmienić wnętrza, które są bez wyrazu czy 

banalne przedmioty. Ścianę w kuchni odmieni lamperia,

tę w przedpokoju wzór niczym z bajki 101 dalmatyńczyków.

Biały front zmywarki możemy ozdobić naklejką, uchwyty

w meblach wymienić na takie o niezwykłym kształcie

(np. krzyżyków, ryb lub skarabeuszy), jednobarwnym 

zasłonom czy poduszkom nadamy nowy wygląd za pomocą 

samodzielnie wykonanych szablonów. Z Instagramowych 

Ściany mieszkania @na_czwartym zdobią 
oryginalne tapety lub wzory wykonane
od szablonów. Ściany to także domowe galerie 
prezentujące obrazy, grafiki, rysunki dzieci
czy ozdoby projektowane i wykonywane
przez właścicielkę, jak drewniane „Oczy”
oraz geometryczne „Meduzy”.
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Ścianę w kuchni odmieni 
lamperia, tę w przedpokoju 
wzór niczym z bajki 101 
dalmatyńczyków.



W mieszkaniu @na_czwartym 
znajdzie się miejsce na
wszystko poza nudą.
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że ciągłe zmiany pozytywnie ją nakręcają
i dodają energii do działania.
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Śmiałość oraz brawura w łączeniu wzorów i kolorów. 

Nieskrępowana kreatywność i praktyczne patenty

na rodzinną małą przestrzeń. Urządzanie nie musi wiele 

kosztować i może stać się zabawą. Puść wodze fantazji 

wykreuj wnętrze pełne życia inspirowane mieszkaniem 

@na_czwartym.

Zrób to sam
Kreatywny mix

@na czwartym / wszystkie kolory
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1. Lampa wisząca Ranarp, 149 zł, IKEA
2. Plakat Copenhagen, od 69 zł, Desenio.pl
3. Ozdoba oko, @na_ha_ku
4. Drzwi szafy LISBERGET/PAX, 125 zł, IKEA
5. Fotel EKENASET Djuparp, 899 zł, IKEA
6. Podnózek ze schowkiem GAMLEHULT,
 299 zł, IKEA
7. Poduszka dekoracyjna Insectarium No 4,

395 zł, majalaptos.com
8. Poduszka dekoracyjna, Westwing.pl
9. Krzesło RONNINGE, 299 zł, IKEA
10. Stół rozkładany EKEDALEN, 499 zł, IKEA



rozmowa z Moniką Sierko

czytać
rośliny

spis treści



Żyjąc w dużym mieście, bardzo brakowało
mi codziennego kontaktu z przyrodą.
Skłoniło mnie to do wniesienia nieco 

zieleni do wnętrza domu.



Emilia Branecka-Ledwoń: Na blogu wspominasz,
że jeszcze nie tak dawno seryjnie „mordowałaś” 
rośliny. Co się zmieniło? Jak i kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z uprawą rzadkich roślin?

Monika Sierko: Tak, jestem żywym przykładem na to,

że nie trzeba urodzić się z ręką do roślin. Kilka lat temu 

potrafiłam uśmiercić każdą roślinę. Nawet te uznawane

za najłatwiejsze w opiece nie miały ze mną lekko. Wszystko 

zmieniło się, gdy przeprowadziłam się do Warszawy. 

Pochodzę z malutkiego miasta na Mazurach i od dziecka 

mnóstwo czasu spędzałam na zewnątrz, wśród natury. 

Jak duża jest aktualnie Twoja kolekcja? Ile roślin liczy?

Obecnie w moim mieszkaniu rośnie około 200 roślin, 

większość to gatunki kolekcjonerskie z rodziny 

Obrazkowatych, takich jak Monstery i Filodendrony.

Jest to bardzo różnorodna rodzina. Znajdziemy

w niej zarówno znane wszystkim Zamiokulkasy czy 

Skrzydłokwiaty, jak i mniej rozpoznawalne rodzaje roślin,

na przykład przepiękne Amydrium.

127rozmowa z moniką sierko / czytać rośliny

Monika Sierko z pasją uprawia 
rośliny doniczkowe, głównie 
rzadkie gatunki. Fotografuje
je i dzieli się swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem w Internecie. 
Inspiruje innych, którzy dopiero 
zaczynają własną przygodę
z roślinami. Monika prowadzi 
blog StacjaPlantacja.pl, profil 
@stacjaplantacja na Instagramie 
oraz od niedawna sklep 
internetowy @roarplants

Uprawiasz głównie rośliny kolekcjonerskie. Co ten 
termin oznacza?

Rośliny kolekcjonerskie to gatunki roślin, które nie

są dostępne w masowej uprawie i nie pojawiają się

w hurtowniach, marketach i kwiaciarniach. To odmiany 

bardziej unikalne, rzadkie. Możne je kupić od prywatnych 

kolekcjonerów lub w specjalistycznych sklepach. Obecnie 

trochę się to zmienia i uprawa kolekcjonerskich gatunków 

staje się trendem. To sprawia, że wiele roślin, niegdyś 

niedostępnych, zaczyna się uprawiać masowo, na przykład 

metodą In vitro. Dzięki temu można je kupić w większej 

ilości sklepów. Nadal jest jednak wiele gatunków,

do których dostęp jest utrudniony.

Żyjąc w dużym mieście, bardzo brakowało mi codziennego 

kontaktu z przyrodą. Skłoniło mnie to do wniesienia nieco 

zieleni do wnętrza domu. Początki nie były łatwe, zupełnie 

nie potrafiłam zajmować się roślinami. Nadmiernie

je podlewałam, nie radziłam sobie z pasożytami

i chorobami. Bardzo zależało mi na tym, by utrzymać 

sadzonki przy życiu, zaczęłam więc czytać tematyczne 

książki i szukać informacji w Internecie. W ciągu pół roku 

moje malutkie mieszkanie przejęły rośliny. Zaczynałam 

oczywiście od popularnych gatunków, takich, które można 

znaleźć w marketach i kwiaciarniach. Jednak im więcej 

dowiadywałam się o roślinach, tym bardziej ciekawiły mnie 

rzadsze odmiany. Tym sposobem kupiłam swój pierwszy 

kolekcjonerski gatunek filodendrona.

teraz codziennie poświęcam swoim roślinom co najmniej 

godzinę. W weekend ten czas jest jeszcze dłuższy,

a to wyłącznie podstawowa opieka. Do tego dochodzi 

okresowe mycie liści, przesadzanie i opryski na pasożyty.

W ciągu miesiąca tych godzin potrafi się uzbierać całkiem 

sporo. Obecnie moja praca jest w dużym stopniu związana 

z roślinami, dlatego mogę sobie na to pozwolić. Duże 

kolekcje nie są dla wiecznie zabieganych.

Uprawiasz rośliny głównie metodą hydroponiki. 
Opowiesz na czym w skrócie polega ten sposób? Czym 
się różni od uprawy w doniczkach z ziemią? Czy jest
od niej lepszy?

Zgadza się, większość mojej kolekcji rośnie w hydroponice. 

Hydroponika to sposób uprawy, w którym rośliny rosną

w wodzie, a nie w ziemi. Oczywiście potrzebujemy również 

substratu, który ustabilizuje roślinę w donicy. Możemy użyć 

do tego keramzytu, pumeksu lub innego nieorganicznego 

podłoża.

Hydroponika to szeroki temat i ma ona wiele różnych 

wariantów. Ja swoje rośliny trzymam w semi-hydroponice. 

Ta metoda polega na tym, że jedynie część korzeni rośliny 

zanurzona jest w wodzie. Woda do reszty korzeni 

transportowana jest przez podciąganie kapilarne.

To trudny termin, jednak zjawisko jest bardzo proste. Do 

Czy masz ulubione rośliny, których jest w Twojej 
domowej dżungli najwięcej? Dlaczego właśnie te?

Oj tak, zdecydowanie mam swoich ulubieńców.

Od początku mojej przygody z roślinami jestem 

bezgranicznie zakochana w Filodendronach. Jest 

o bardzo wdzięczna grupa, w której niemal każdy znajdzie 

coś dla siebie. Mamy do dyspozycji ogromną ilość 

gatunków o zróżnicowanym wyglądzie. Znajdziemy wśród 

nich rośliny pnące o niewielkich listkach, jak i płożące

o gigantycznym rozmiarze. Rośliny z wyjątkowym 

wybarwieniem lub o welwetowej strukturze liścia. Jest ich 

naprawdę mnóstwo! W dodatku są to rośliny niezwykle 

proste w uprawie. Niewiele trzeba, aby zdrowo rosły.

Czy można mieć za dużo roślin? Czy nadejdzie moment, 
w którym powiesz: stop, tyle doniczek mi wystarczy?

Często powtarzam, że nie ma czegoś takiego, jak zbyt dużo 

roślin. Ale to wyłącznie wymówka, aby sprawić sobie nową 

roślinkę ;).

Oczywiście roślin może być zbyt dużo i one naprawdę 

mogą przytłoczyć. Łatwo wpaść w wir kupowania nowych 

sadzonek. Internet bardzo napędza tę potrzebę, 

szczególnie, że jest tak wiele przepięknych odmian. Jednak 

późniejsza opieka nad dużą kolekcją pochłania mnóstwo 

czasu. Myślę, że ja powoli docieram do mojej granicy 

doniczek, nad którymi jestem w stanie zapanować. Już 

Z zawodu jesteś fotografką, co przydaje Ci się
w roślinnej działalności w Internecie. Prowadzisz bloga 
oraz profil na Instagramie. Udzielasz na nich porad
na temat uprawy roślin w domu i inspirujesz innych.
Od niedawna działa również twój sklep internetowy 
ROAR Plants… Czy z roślinami wiążesz swoje plany
na przyszłość?

Staram się udzielać w roślinnej społeczności. Nigdy jednak 

nie sądziłam, że zwiążę swoje życie z roślinami. Zawsze

po prostu cieszyło mnie to, że mogę dzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi. Robiąc przy okazji to, co lubię 

najbardziej, czyli zajmować się swoją dżunglą.

Pomysł na otwarcie sklepu kiełkował we mnie przez wiele 

miesięcy. W swojej działalności zajmuję się głównie 

fotografowaniem ślubów. Sytuacja epidemiologiczna 

zmusiła mnie do przymusowego urlopu i właśnie w tym 

czasie moja roślinna kolekcja mocno się rozrosła. 

Stwierdziłam, że warto zaryzykować i spełnić jedno

ze swoich marzeń; otworzyć sklep online. Tym sposobem 

od lutego prowadzę sklep z kolekcjonerskimi gatunkami

i akcesoriami do uprawy roślin, Roar Plants, który 

funkcjonuje pod adresem roslinykolekcjonerskie.pl. 

Przyznam, że prowadzenie sklepu bardzo mi odpowiada

i zamierzam dalej rozwijać się w tym kierunku.

zwykłej doniczki z otworami na dnie wsadzamy roślinę

i wybrane podłoże. Następnie doniczkę umieszczamy

w osłonce, do której wlewamy wodę. Podłoże znajdujące 

się w naszej doniczce podciąga tę wodę do góry, do korzeni 

rośliny. W ten sposób sadzonka ma stały dostęp do wody, 

jednak otrzymuje ją powoli.

Na tym właśnie polega semi-hydroponika. Rośliny mają 

stały dostęp do nawozu, który rozpuszczamy w wodzie. 

Dzięki temu rosną o wiele szybciej niż w ziemi. 

Nieorganiczne podłoże ma również inny, ogromny atut. 

Hydroponika to bardzo nieprzyjemne środowisko dla wielu 

pasożytów, dzięki temu zmniejszają się szanse na ich 

wizytę. To dla mnie ogromny plus. Poza tym cenię sobie 

również to, że w domu jest czyściej. Koniec z rozsypującą 

się wszędzie ziemią.

Nie upieram się jednak, że hydroponika jest lepsza od 

tradycyjnego podłoża. Ma ona wiele wad, na przykład 

konieczność pomiarów pH wody. Musimy używać 

specjalnych nawozów do hydroponiki, często wodę trzeba 

filtrować przed jej użyciem.



Rośliny kolekcjonerskie to gatunki roślin, 
które nie są dostępne w masowej uprawie

i nie pojawiają się w hurtowniach,
marketach i kwiaciarniach.

Emilia Branecka-Ledwoń: Na blogu wspominasz,
że jeszcze nie tak dawno seryjnie „mordowałaś” 
rośliny. Co się zmieniło? Jak i kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z uprawą rzadkich roślin?

Monika Sierko: Tak, jestem żywym przykładem na to,

że nie trzeba urodzić się z ręką do roślin. Kilka lat temu 

potrafiłam uśmiercić każdą roślinę. Nawet te uznawane

za najłatwiejsze w opiece nie miały ze mną lekko. Wszystko 

zmieniło się, gdy przeprowadziłam się do Warszawy. 

Pochodzę z malutkiego miasta na Mazurach i od dziecka 

mnóstwo czasu spędzałam na zewnątrz, wśród natury. 

Jak duża jest aktualnie Twoja kolekcja? Ile roślin liczy?

Obecnie w moim mieszkaniu rośnie około 200 roślin, 

większość to gatunki kolekcjonerskie z rodziny 

Obrazkowatych, takich jak Monstery i Filodendrony.

Jest to bardzo różnorodna rodzina. Znajdziemy

w niej zarówno znane wszystkim Zamiokulkasy czy 

Skrzydłokwiaty, jak i mniej rozpoznawalne rodzaje roślin,

na przykład przepiękne Amydrium.Uprawiasz głównie rośliny kolekcjonerskie. Co ten 
termin oznacza?

Rośliny kolekcjonerskie to gatunki roślin, które nie

są dostępne w masowej uprawie i nie pojawiają się

w hurtowniach, marketach i kwiaciarniach. To odmiany 

bardziej unikalne, rzadkie. Możne je kupić od prywatnych 

kolekcjonerów lub w specjalistycznych sklepach. Obecnie 

trochę się to zmienia i uprawa kolekcjonerskich gatunków 

staje się trendem. To sprawia, że wiele roślin, niegdyś 

niedostępnych, zaczyna się uprawiać masowo, na przykład 

metodą In vitro. Dzięki temu można je kupić w większej 

ilości sklepów. Nadal jest jednak wiele gatunków,

do których dostęp jest utrudniony.

Żyjąc w dużym mieście, bardzo brakowało mi codziennego 

kontaktu z przyrodą. Skłoniło mnie to do wniesienia nieco 

zieleni do wnętrza domu. Początki nie były łatwe, zupełnie 

nie potrafiłam zajmować się roślinami. Nadmiernie

je podlewałam, nie radziłam sobie z pasożytami

i chorobami. Bardzo zależało mi na tym, by utrzymać 

sadzonki przy życiu, zaczęłam więc czytać tematyczne 

książki i szukać informacji w Internecie. W ciągu pół roku 

moje malutkie mieszkanie przejęły rośliny. Zaczynałam 

oczywiście od popularnych gatunków, takich, które można 

znaleźć w marketach i kwiaciarniach. Jednak im więcej 

dowiadywałam się o roślinach, tym bardziej ciekawiły mnie 

rzadsze odmiany. Tym sposobem kupiłam swój pierwszy 

kolekcjonerski gatunek filodendrona.

teraz codziennie poświęcam swoim roślinom co najmniej 

godzinę. W weekend ten czas jest jeszcze dłuższy,

a to wyłącznie podstawowa opieka. Do tego dochodzi 

okresowe mycie liści, przesadzanie i opryski na pasożyty.

W ciągu miesiąca tych godzin potrafi się uzbierać całkiem 

sporo. Obecnie moja praca jest w dużym stopniu związana 

z roślinami, dlatego mogę sobie na to pozwolić. Duże 

kolekcje nie są dla wiecznie zabieganych.

Uprawiasz rośliny głównie metodą hydroponiki. 
Opowiesz na czym w skrócie polega ten sposób? Czym 
się różni od uprawy w doniczkach z ziemią? Czy jest
od niej lepszy?

Zgadza się, większość mojej kolekcji rośnie w hydroponice. 

Hydroponika to sposób uprawy, w którym rośliny rosną

w wodzie, a nie w ziemi. Oczywiście potrzebujemy również 

substratu, który ustabilizuje roślinę w donicy. Możemy użyć 

do tego keramzytu, pumeksu lub innego nieorganicznego 

podłoża.

Hydroponika to szeroki temat i ma ona wiele różnych 

wariantów. Ja swoje rośliny trzymam w semi-hydroponice. 

Ta metoda polega na tym, że jedynie część korzeni rośliny 

zanurzona jest w wodzie. Woda do reszty korzeni 

transportowana jest przez podciąganie kapilarne.

To trudny termin, jednak zjawisko jest bardzo proste. Do 

Czy masz ulubione rośliny, których jest w Twojej 
domowej dżungli najwięcej? Dlaczego właśnie te?

Oj tak, zdecydowanie mam swoich ulubieńców.

Od początku mojej przygody z roślinami jestem 

bezgranicznie zakochana w Filodendronach. Jest 

o bardzo wdzięczna grupa, w której niemal każdy znajdzie 

coś dla siebie. Mamy do dyspozycji ogromną ilość 

gatunków o zróżnicowanym wyglądzie. Znajdziemy wśród 

nich rośliny pnące o niewielkich listkach, jak i płożące

o gigantycznym rozmiarze. Rośliny z wyjątkowym 

wybarwieniem lub o welwetowej strukturze liścia. Jest ich 

naprawdę mnóstwo! W dodatku są to rośliny niezwykle 

proste w uprawie. Niewiele trzeba, aby zdrowo rosły.

Czy można mieć za dużo roślin? Czy nadejdzie moment, 
w którym powiesz: stop, tyle doniczek mi wystarczy?

Często powtarzam, że nie ma czegoś takiego, jak zbyt dużo 

roślin. Ale to wyłącznie wymówka, aby sprawić sobie nową 

roślinkę ;).

Oczywiście roślin może być zbyt dużo i one naprawdę 

mogą przytłoczyć. Łatwo wpaść w wir kupowania nowych 

sadzonek. Internet bardzo napędza tę potrzebę, 

szczególnie, że jest tak wiele przepięknych odmian. Jednak 

późniejsza opieka nad dużą kolekcją pochłania mnóstwo 

czasu. Myślę, że ja powoli docieram do mojej granicy 

doniczek, nad którymi jestem w stanie zapanować. Już 

Z zawodu jesteś fotografką, co przydaje Ci się
w roślinnej działalności w Internecie. Prowadzisz bloga 
oraz profil na Instagramie. Udzielasz na nich porad
na temat uprawy roślin w domu i inspirujesz innych.
Od niedawna działa również twój sklep internetowy 
ROAR Plants… Czy z roślinami wiążesz swoje plany
na przyszłość?

Staram się udzielać w roślinnej społeczności. Nigdy jednak 

nie sądziłam, że zwiążę swoje życie z roślinami. Zawsze

po prostu cieszyło mnie to, że mogę dzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi. Robiąc przy okazji to, co lubię 

najbardziej, czyli zajmować się swoją dżunglą.

Pomysł na otwarcie sklepu kiełkował we mnie przez wiele 

miesięcy. W swojej działalności zajmuję się głównie 

fotografowaniem ślubów. Sytuacja epidemiologiczna 

zmusiła mnie do przymusowego urlopu i właśnie w tym 

czasie moja roślinna kolekcja mocno się rozrosła. 

Stwierdziłam, że warto zaryzykować i spełnić jedno

ze swoich marzeń; otworzyć sklep online. Tym sposobem 

od lutego prowadzę sklep z kolekcjonerskimi gatunkami

i akcesoriami do uprawy roślin, Roar Plants, który 

funkcjonuje pod adresem roslinykolekcjonerskie.pl. 

Przyznam, że prowadzenie sklepu bardzo mi odpowiada

i zamierzam dalej rozwijać się w tym kierunku.

zwykłej doniczki z otworami na dnie wsadzamy roślinę

i wybrane podłoże. Następnie doniczkę umieszczamy

w osłonce, do której wlewamy wodę. Podłoże znajdujące 

się w naszej doniczce podciąga tę wodę do góry, do korzeni 

rośliny. W ten sposób sadzonka ma stały dostęp do wody, 

jednak otrzymuje ją powoli.

Na tym właśnie polega semi-hydroponika. Rośliny mają 

stały dostęp do nawozu, który rozpuszczamy w wodzie. 

Dzięki temu rosną o wiele szybciej niż w ziemi. 

Nieorganiczne podłoże ma również inny, ogromny atut. 

Hydroponika to bardzo nieprzyjemne środowisko dla wielu 

pasożytów, dzięki temu zmniejszają się szanse na ich 

wizytę. To dla mnie ogromny plus. Poza tym cenię sobie 

również to, że w domu jest czyściej. Koniec z rozsypującą 

się wszędzie ziemią.

Nie upieram się jednak, że hydroponika jest lepsza od 

tradycyjnego podłoża. Ma ona wiele wad, na przykład 

konieczność pomiarów pH wody. Musimy używać 

specjalnych nawozów do hydroponiki, często wodę trzeba 

filtrować przed jej użyciem.



Emilia Branecka-Ledwoń: Na blogu wspominasz,
że jeszcze nie tak dawno seryjnie „mordowałaś” 
rośliny. Co się zmieniło? Jak i kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z uprawą rzadkich roślin?

Monika Sierko: Tak, jestem żywym przykładem na to,

że nie trzeba urodzić się z ręką do roślin. Kilka lat temu 

potrafiłam uśmiercić każdą roślinę. Nawet te uznawane

za najłatwiejsze w opiece nie miały ze mną lekko. Wszystko 

zmieniło się, gdy przeprowadziłam się do Warszawy. 

Pochodzę z malutkiego miasta na Mazurach i od dziecka 

mnóstwo czasu spędzałam na zewnątrz, wśród natury. 

Jak duża jest aktualnie Twoja kolekcja? Ile roślin liczy?

Obecnie w moim mieszkaniu rośnie około 200 roślin, 

większość to gatunki kolekcjonerskie z rodziny 

Obrazkowatych, takich jak Monstery i Filodendrony.

Jest to bardzo różnorodna rodzina. Znajdziemy

w niej zarówno znane wszystkim Zamiokulkasy czy 

Skrzydłokwiaty, jak i mniej rozpoznawalne rodzaje roślin,

na przykład przepiękne Amydrium.
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Uprawiasz głównie rośliny kolekcjonerskie. Co ten 
termin oznacza?

Rośliny kolekcjonerskie to gatunki roślin, które nie

są dostępne w masowej uprawie i nie pojawiają się

w hurtowniach, marketach i kwiaciarniach. To odmiany 

bardziej unikalne, rzadkie. Możne je kupić od prywatnych 

kolekcjonerów lub w specjalistycznych sklepach. Obecnie 

trochę się to zmienia i uprawa kolekcjonerskich gatunków 

staje się trendem. To sprawia, że wiele roślin, niegdyś 

niedostępnych, zaczyna się uprawiać masowo, na przykład 

metodą In vitro. Dzięki temu można je kupić w większej 

ilości sklepów. Nadal jest jednak wiele gatunków,

do których dostęp jest utrudniony.

Żyjąc w dużym mieście, bardzo brakowało mi codziennego 

kontaktu z przyrodą. Skłoniło mnie to do wniesienia nieco 

zieleni do wnętrza domu. Początki nie były łatwe, zupełnie 

nie potrafiłam zajmować się roślinami. Nadmiernie

je podlewałam, nie radziłam sobie z pasożytami

i chorobami. Bardzo zależało mi na tym, by utrzymać 

sadzonki przy życiu, zaczęłam więc czytać tematyczne 

książki i szukać informacji w Internecie. W ciągu pół roku 

moje malutkie mieszkanie przejęły rośliny. Zaczynałam 

oczywiście od popularnych gatunków, takich, które można 

znaleźć w marketach i kwiaciarniach. Jednak im więcej 

dowiadywałam się o roślinach, tym bardziej ciekawiły mnie 

rzadsze odmiany. Tym sposobem kupiłam swój pierwszy 

kolekcjonerski gatunek filodendrona.

teraz codziennie poświęcam swoim roślinom co najmniej 

godzinę. W weekend ten czas jest jeszcze dłuższy,

a to wyłącznie podstawowa opieka. Do tego dochodzi 

okresowe mycie liści, przesadzanie i opryski na pasożyty.

W ciągu miesiąca tych godzin potrafi się uzbierać całkiem 

sporo. Obecnie moja praca jest w dużym stopniu związana 

z roślinami, dlatego mogę sobie na to pozwolić. Duże 

kolekcje nie są dla wiecznie zabieganych.

Uprawiasz rośliny głównie metodą hydroponiki. 
Opowiesz na czym w skrócie polega ten sposób? Czym 
się różni od uprawy w doniczkach z ziemią? Czy jest
od niej lepszy?

Zgadza się, większość mojej kolekcji rośnie w hydroponice. 

Hydroponika to sposób uprawy, w którym rośliny rosną

w wodzie, a nie w ziemi. Oczywiście potrzebujemy również 

substratu, który ustabilizuje roślinę w donicy. Możemy użyć 

do tego keramzytu, pumeksu lub innego nieorganicznego 

podłoża.

Hydroponika to szeroki temat i ma ona wiele różnych 

wariantów. Ja swoje rośliny trzymam w semi-hydroponice. 

Ta metoda polega na tym, że jedynie część korzeni rośliny 

zanurzona jest w wodzie. Woda do reszty korzeni 

transportowana jest przez podciąganie kapilarne.

To trudny termin, jednak zjawisko jest bardzo proste. Do 

Czy masz ulubione rośliny, których jest w Twojej 
domowej dżungli najwięcej? Dlaczego właśnie te?

Oj tak, zdecydowanie mam swoich ulubieńców.

Od początku mojej przygody z roślinami jestem 

bezgranicznie zakochana w Filodendronach. Jest 

o bardzo wdzięczna grupa, w której niemal każdy znajdzie 

coś dla siebie. Mamy do dyspozycji ogromną ilość 

gatunków o zróżnicowanym wyglądzie. Znajdziemy wśród 

nich rośliny pnące o niewielkich listkach, jak i płożące

o gigantycznym rozmiarze. Rośliny z wyjątkowym 

wybarwieniem lub o welwetowej strukturze liścia. Jest ich 

naprawdę mnóstwo! W dodatku są to rośliny niezwykle 

proste w uprawie. Niewiele trzeba, aby zdrowo rosły.

Czy można mieć za dużo roślin? Czy nadejdzie moment, 
w którym powiesz: stop, tyle doniczek mi wystarczy?

Często powtarzam, że nie ma czegoś takiego, jak zbyt dużo 

roślin. Ale to wyłącznie wymówka, aby sprawić sobie nową 

roślinkę ;).

Oczywiście roślin może być zbyt dużo i one naprawdę 

mogą przytłoczyć. Łatwo wpaść w wir kupowania nowych 

sadzonek. Internet bardzo napędza tę potrzebę, 

szczególnie, że jest tak wiele przepięknych odmian. Jednak 

późniejsza opieka nad dużą kolekcją pochłania mnóstwo 

czasu. Myślę, że ja powoli docieram do mojej granicy 

doniczek, nad którymi jestem w stanie zapanować. Już 
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przygoda z uprawą rzadkich roślin?

Monika Sierko: Tak, jestem żywym przykładem na to,

że nie trzeba urodzić się z ręką do roślin. Kilka lat temu 

potrafiłam uśmiercić każdą roślinę. Nawet te uznawane

za najłatwiejsze w opiece nie miały ze mną lekko. Wszystko 

zmieniło się, gdy przeprowadziłam się do Warszawy. 

Pochodzę z malutkiego miasta na Mazurach i od dziecka 

mnóstwo czasu spędzałam na zewnątrz, wśród natury. 

Jak duża jest aktualnie Twoja kolekcja? Ile roślin liczy?

Obecnie w moim mieszkaniu rośnie około 200 roślin, 

większość to gatunki kolekcjonerskie z rodziny 

Obrazkowatych, takich jak Monstery i Filodendrony.

Jest to bardzo różnorodna rodzina. Znajdziemy

w niej zarówno znane wszystkim Zamiokulkasy czy 

Skrzydłokwiaty, jak i mniej rozpoznawalne rodzaje roślin,

na przykład przepiękne Amydrium.Uprawiasz głównie rośliny kolekcjonerskie. Co ten 
termin oznacza?

Rośliny kolekcjonerskie to gatunki roślin, które nie

są dostępne w masowej uprawie i nie pojawiają się

w hurtowniach, marketach i kwiaciarniach. To odmiany 

bardziej unikalne, rzadkie. Możne je kupić od prywatnych 

kolekcjonerów lub w specjalistycznych sklepach. Obecnie 

trochę się to zmienia i uprawa kolekcjonerskich gatunków 

staje się trendem. To sprawia, że wiele roślin, niegdyś 

niedostępnych, zaczyna się uprawiać masowo, na przykład 

metodą In vitro. Dzięki temu można je kupić w większej 

ilości sklepów. Nadal jest jednak wiele gatunków,

do których dostęp jest utrudniony.

Żyjąc w dużym mieście, bardzo brakowało mi codziennego 

kontaktu z przyrodą. Skłoniło mnie to do wniesienia nieco 

zieleni do wnętrza domu. Początki nie były łatwe, zupełnie 

nie potrafiłam zajmować się roślinami. Nadmiernie

je podlewałam, nie radziłam sobie z pasożytami

i chorobami. Bardzo zależało mi na tym, by utrzymać 

sadzonki przy życiu, zaczęłam więc czytać tematyczne 

książki i szukać informacji w Internecie. W ciągu pół roku 

moje malutkie mieszkanie przejęły rośliny. Zaczynałam 

oczywiście od popularnych gatunków, takich, które można 

znaleźć w marketach i kwiaciarniach. Jednak im więcej 

dowiadywałam się o roślinach, tym bardziej ciekawiły mnie 

rzadsze odmiany. Tym sposobem kupiłam swój pierwszy 

kolekcjonerski gatunek filodendrona.

teraz codziennie poświęcam swoim roślinom co najmniej 

godzinę. W weekend ten czas jest jeszcze dłuższy,

a to wyłącznie podstawowa opieka. Do tego dochodzi 

okresowe mycie liści, przesadzanie i opryski na pasożyty.

W ciągu miesiąca tych godzin potrafi się uzbierać całkiem 

sporo. Obecnie moja praca jest w dużym stopniu związana 

z roślinami, dlatego mogę sobie na to pozwolić. Duże 

kolekcje nie są dla wiecznie zabieganych.

Uprawiasz rośliny głównie metodą hydroponiki. 
Opowiesz na czym w skrócie polega ten sposób? Czym 
się różni od uprawy w doniczkach z ziemią? Czy jest
od niej lepszy?

Zgadza się, większość mojej kolekcji rośnie w hydroponice. 

Hydroponika to sposób uprawy, w którym rośliny rosną

w wodzie, a nie w ziemi. Oczywiście potrzebujemy również 

substratu, który ustabilizuje roślinę w donicy. Możemy użyć 

do tego keramzytu, pumeksu lub innego nieorganicznego 

podłoża.

Hydroponika to szeroki temat i ma ona wiele różnych 

wariantów. Ja swoje rośliny trzymam w semi-hydroponice. 

Ta metoda polega na tym, że jedynie część korzeni rośliny 

zanurzona jest w wodzie. Woda do reszty korzeni 

transportowana jest przez podciąganie kapilarne.

To trudny termin, jednak zjawisko jest bardzo proste. Do 

Czy masz ulubione rośliny, których jest w Twojej 
domowej dżungli najwięcej? Dlaczego właśnie te?

Oj tak, zdecydowanie mam swoich ulubieńców.

Od początku mojej przygody z roślinami jestem 

bezgranicznie zakochana w Filodendronach. Jest 

o bardzo wdzięczna grupa, w której niemal każdy znajdzie 

coś dla siebie. Mamy do dyspozycji ogromną ilość 

gatunków o zróżnicowanym wyglądzie. Znajdziemy wśród 

nich rośliny pnące o niewielkich listkach, jak i płożące

o gigantycznym rozmiarze. Rośliny z wyjątkowym 

wybarwieniem lub o welwetowej strukturze liścia. Jest ich 

naprawdę mnóstwo! W dodatku są to rośliny niezwykle 

proste w uprawie. Niewiele trzeba, aby zdrowo rosły.

Czy można mieć za dużo roślin? Czy nadejdzie moment, 
w którym powiesz: stop, tyle doniczek mi wystarczy?

Często powtarzam, że nie ma czegoś takiego, jak zbyt dużo 

roślin. Ale to wyłącznie wymówka, aby sprawić sobie nową 

roślinkę ;).

Oczywiście roślin może być zbyt dużo i one naprawdę 

mogą przytłoczyć. Łatwo wpaść w wir kupowania nowych 

sadzonek. Internet bardzo napędza tę potrzebę, 

szczególnie, że jest tak wiele przepięknych odmian. Jednak 

późniejsza opieka nad dużą kolekcją pochłania mnóstwo 

czasu. Myślę, że ja powoli docieram do mojej granicy 

doniczek, nad którymi jestem w stanie zapanować. Już 

Z zawodu jesteś fotografką, co przydaje Ci się
w roślinnej działalności w Internecie. Prowadzisz bloga 
oraz profil na Instagramie. Udzielasz na nich porad
na temat uprawy roślin w domu i inspirujesz innych.
Od niedawna działa również twój sklep internetowy 
ROAR Plants… Czy z roślinami wiążesz swoje plany
na przyszłość?

Staram się udzielać w roślinnej społeczności. Nigdy jednak 

nie sądziłam, że zwiążę swoje życie z roślinami. Zawsze

po prostu cieszyło mnie to, że mogę dzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi. Robiąc przy okazji to, co lubię 

najbardziej, czyli zajmować się swoją dżunglą.

Pomysł na otwarcie sklepu kiełkował we mnie przez wiele 

miesięcy. W swojej działalności zajmuję się głównie 

fotografowaniem ślubów. Sytuacja epidemiologiczna 

zmusiła mnie do przymusowego urlopu i właśnie w tym 

czasie moja roślinna kolekcja mocno się rozrosła. 

Stwierdziłam, że warto zaryzykować i spełnić jedno

ze swoich marzeń; otworzyć sklep online. Tym sposobem 

od lutego prowadzę sklep z kolekcjonerskimi gatunkami

i akcesoriami do uprawy roślin, Roar Plants, który 

funkcjonuje pod adresem roslinykolekcjonerskie.pl. 

Przyznam, że prowadzenie sklepu bardzo mi odpowiada

i zamierzam dalej rozwijać się w tym kierunku.

zwykłej doniczki z otworami na dnie wsadzamy roślinę

i wybrane podłoże. Następnie doniczkę umieszczamy

w osłonce, do której wlewamy wodę. Podłoże znajdujące 

się w naszej doniczce podciąga tę wodę do góry, do korzeni 

rośliny. W ten sposób sadzonka ma stały dostęp do wody, 

jednak otrzymuje ją powoli.

Na tym właśnie polega semi-hydroponika. Rośliny mają 

stały dostęp do nawozu, który rozpuszczamy w wodzie. 

Dzięki temu rosną o wiele szybciej niż w ziemi. 

Nieorganiczne podłoże ma również inny, ogromny atut. 

Hydroponika to bardzo nieprzyjemne środowisko dla wielu 

pasożytów, dzięki temu zmniejszają się szanse na ich 

wizytę. To dla mnie ogromny plus. Poza tym cenię sobie 

również to, że w domu jest czyściej. Koniec z rozsypującą 

się wszędzie ziemią.

Nie upieram się jednak, że hydroponika jest lepsza od 

tradycyjnego podłoża. Ma ona wiele wad, na przykład 

konieczność pomiarów pH wody. Musimy używać 

specjalnych nawozów do hydroponiki, często wodę trzeba 

filtrować przed jej użyciem.
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Emilia Branecka-Ledwoń: Na blogu wspominasz,
że jeszcze nie tak dawno seryjnie „mordowałaś” 
rośliny. Co się zmieniło? Jak i kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z uprawą rzadkich roślin?

Monika Sierko: Tak, jestem żywym przykładem na to,

że nie trzeba urodzić się z ręką do roślin. Kilka lat temu 

potrafiłam uśmiercić każdą roślinę. Nawet te uznawane

za najłatwiejsze w opiece nie miały ze mną lekko. Wszystko 

zmieniło się, gdy przeprowadziłam się do Warszawy. 

Pochodzę z malutkiego miasta na Mazurach i od dziecka 

mnóstwo czasu spędzałam na zewnątrz, wśród natury. 

Jak duża jest aktualnie Twoja kolekcja? Ile roślin liczy?

Obecnie w moim mieszkaniu rośnie około 200 roślin, 

większość to gatunki kolekcjonerskie z rodziny 

Obrazkowatych, takich jak Monstery i Filodendrony.

Jest to bardzo różnorodna rodzina. Znajdziemy

w niej zarówno znane wszystkim Zamiokulkasy czy 

Skrzydłokwiaty, jak i mniej rozpoznawalne rodzaje roślin,

na przykład przepiękne Amydrium.Uprawiasz głównie rośliny kolekcjonerskie. Co ten 
termin oznacza?

Rośliny kolekcjonerskie to gatunki roślin, które nie

są dostępne w masowej uprawie i nie pojawiają się

w hurtowniach, marketach i kwiaciarniach. To odmiany 

bardziej unikalne, rzadkie. Możne je kupić od prywatnych 

kolekcjonerów lub w specjalistycznych sklepach. Obecnie 

trochę się to zmienia i uprawa kolekcjonerskich gatunków 

staje się trendem. To sprawia, że wiele roślin, niegdyś 

niedostępnych, zaczyna się uprawiać masowo, na przykład 

metodą In vitro. Dzięki temu można je kupić w większej 

ilości sklepów. Nadal jest jednak wiele gatunków,

do których dostęp jest utrudniony.

Żyjąc w dużym mieście, bardzo brakowało mi codziennego 

kontaktu z przyrodą. Skłoniło mnie to do wniesienia nieco 

zieleni do wnętrza domu. Początki nie były łatwe, zupełnie 

nie potrafiłam zajmować się roślinami. Nadmiernie

je podlewałam, nie radziłam sobie z pasożytami

i chorobami. Bardzo zależało mi na tym, by utrzymać 

sadzonki przy życiu, zaczęłam więc czytać tematyczne 

książki i szukać informacji w Internecie. W ciągu pół roku 

moje malutkie mieszkanie przejęły rośliny. Zaczynałam 

oczywiście od popularnych gatunków, takich, które można 

znaleźć w marketach i kwiaciarniach. Jednak im więcej 

dowiadywałam się o roślinach, tym bardziej ciekawiły mnie 

rzadsze odmiany. Tym sposobem kupiłam swój pierwszy 

kolekcjonerski gatunek filodendrona.

teraz codziennie poświęcam swoim roślinom co najmniej 

godzinę. W weekend ten czas jest jeszcze dłuższy,

a to wyłącznie podstawowa opieka. Do tego dochodzi 

okresowe mycie liści, przesadzanie i opryski na pasożyty.

W ciągu miesiąca tych godzin potrafi się uzbierać całkiem 

sporo. Obecnie moja praca jest w dużym stopniu związana 

z roślinami, dlatego mogę sobie na to pozwolić. Duże 

kolekcje nie są dla wiecznie zabieganych.

Uprawiasz rośliny głównie metodą hydroponiki. 
Opowiesz na czym w skrócie polega ten sposób? Czym 
się różni od uprawy w doniczkach z ziemią? Czy jest
od niej lepszy?

Zgadza się, większość mojej kolekcji rośnie w hydroponice. 

Hydroponika to sposób uprawy, w którym rośliny rosną

w wodzie, a nie w ziemi. Oczywiście potrzebujemy również 

substratu, który ustabilizuje roślinę w donicy. Możemy użyć 

do tego keramzytu, pumeksu lub innego nieorganicznego 

podłoża.

Hydroponika to szeroki temat i ma ona wiele różnych 

wariantów. Ja swoje rośliny trzymam w semi-hydroponice. 

Ta metoda polega na tym, że jedynie część korzeni rośliny 

zanurzona jest w wodzie. Woda do reszty korzeni 

transportowana jest przez podciąganie kapilarne.

To trudny termin, jednak zjawisko jest bardzo proste. Do 

Czy masz ulubione rośliny, których jest w Twojej 
domowej dżungli najwięcej? Dlaczego właśnie te?

Oj tak, zdecydowanie mam swoich ulubieńców.

Od początku mojej przygody z roślinami jestem 

bezgranicznie zakochana w Filodendronach. Jest 

o bardzo wdzięczna grupa, w której niemal każdy znajdzie 

coś dla siebie. Mamy do dyspozycji ogromną ilość 

gatunków o zróżnicowanym wyglądzie. Znajdziemy wśród 

nich rośliny pnące o niewielkich listkach, jak i płożące

o gigantycznym rozmiarze. Rośliny z wyjątkowym 

wybarwieniem lub o welwetowej strukturze liścia. Jest ich 

naprawdę mnóstwo! W dodatku są to rośliny niezwykle 

proste w uprawie. Niewiele trzeba, aby zdrowo rosły.

Czy można mieć za dużo roślin? Czy nadejdzie moment, 
w którym powiesz: stop, tyle doniczek mi wystarczy?

Często powtarzam, że nie ma czegoś takiego, jak zbyt dużo 

roślin. Ale to wyłącznie wymówka, aby sprawić sobie nową 

roślinkę ;).

Oczywiście roślin może być zbyt dużo i one naprawdę 

mogą przytłoczyć. Łatwo wpaść w wir kupowania nowych 

sadzonek. Internet bardzo napędza tę potrzebę, 

szczególnie, że jest tak wiele przepięknych odmian. Jednak 

późniejsza opieka nad dużą kolekcją pochłania mnóstwo 

czasu. Myślę, że ja powoli docieram do mojej granicy 

doniczek, nad którymi jestem w stanie zapanować. Już 

Z zawodu jesteś fotografką, co przydaje Ci się
w roślinnej działalności w Internecie. Prowadzisz bloga 
oraz profil na Instagramie. Udzielasz na nich porad
na temat uprawy roślin w domu i inspirujesz innych.
Od niedawna działa również twój sklep internetowy 
ROAR Plants… Czy z roślinami wiążesz swoje plany
na przyszłość?

Staram się udzielać w roślinnej społeczności. Nigdy jednak 

nie sądziłam, że zwiążę swoje życie z roślinami. Zawsze

po prostu cieszyło mnie to, że mogę dzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi. Robiąc przy okazji to, co lubię 

najbardziej, czyli zajmować się swoją dżunglą.

Pomysł na otwarcie sklepu kiełkował we mnie przez wiele 

miesięcy. W swojej działalności zajmuję się głównie 

fotografowaniem ślubów. Sytuacja epidemiologiczna 

zmusiła mnie do przymusowego urlopu i właśnie w tym 

czasie moja roślinna kolekcja mocno się rozrosła. 

Stwierdziłam, że warto zaryzykować i spełnić jedno

ze swoich marzeń; otworzyć sklep online. Tym sposobem 

od lutego prowadzę sklep z kolekcjonerskimi gatunkami

i akcesoriami do uprawy roślin, Roar Plants, który 

funkcjonuje pod adresem roslinykolekcjonerskie.pl. 

Przyznam, że prowadzenie sklepu bardzo mi odpowiada

i zamierzam dalej rozwijać się w tym kierunku.

zwykłej doniczki z otworami na dnie wsadzamy roślinę

i wybrane podłoże. Następnie doniczkę umieszczamy

w osłonce, do której wlewamy wodę. Podłoże znajdujące 

się w naszej doniczce podciąga tę wodę do góry, do korzeni 

rośliny. W ten sposób sadzonka ma stały dostęp do wody, 

jednak otrzymuje ją powoli.

Na tym właśnie polega semi-hydroponika. Rośliny mają 

stały dostęp do nawozu, który rozpuszczamy w wodzie. 

Dzięki temu rosną o wiele szybciej niż w ziemi. 

Nieorganiczne podłoże ma również inny, ogromny atut. 

Hydroponika to bardzo nieprzyjemne środowisko dla wielu 

pasożytów, dzięki temu zmniejszają się szanse na ich 

wizytę. To dla mnie ogromny plus. Poza tym cenię sobie 

również to, że w domu jest czyściej. Koniec z rozsypującą 

się wszędzie ziemią.

Nie upieram się jednak, że hydroponika jest lepsza od 

tradycyjnego podłoża. Ma ona wiele wad, na przykład 

konieczność pomiarów pH wody. Musimy używać 

specjalnych nawozów do hydroponiki, często wodę trzeba 

filtrować przed jej użyciem.
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Często powtarzam, że nie ma czegoś takiego, 
jak zbyt dużo roślin. Ale to wyłącznie wymówka, 

aby sprawić sobie nową roślinkę ;).



zdjęcia: nate cook, piotr maciaszek
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W butiku królują marokańskie odcienie 
terakoty i różu. Na próżno szukać tu linii

czy kątów prostych.



KOPI to prężnie rozwijający się brand oferujący głównie 
artystyczną, ręcznie robioną biżuterię. W ostatnim czasie 

asortyment rozszerzył się o apaszki, a także dodatki do domu 

takie jak świece, wazony czy lustra. Nowy butik miał być 

miejscem podążającym za rozwojem marki.

136noke architects / butik kopi

Butik KOPI przy ul. Oleandrów
to chyba najbardziej niezwykłe 
miejsce na zakupowej mapie 
stolicy. Stworzyli je architekci
z pracowni NOKE Architects
na zamówienie właścicielki 
marki - projektantki biżuterii
i akcesoriów Natalii Kopiszki.

Punktem wyjścia dla architektów stały się również 
nieregularne, organiczne kształty biżuterii Kopi, która 
swymi wzorami nawiązuje do kształtów natury oraz 
naturalnych krągłości kobiecego ciała. Wnętrze miało 

współgrać z charakterem biżuterii i stać się dla niej 

doskonałym tłem.

W butiku królują marokańskie odcienie terakoty

i antycznego różu. Na próżno szukać tu linii czy kątów 

prostych. Miękkie, obłe kształty przybrała lada z blatem

z różowego marmuru, oryginalne lustra oraz podświetlane 

wnęki w ścianach pokrytych strukturalnym tynkiem.

Wszystkie elementy zostały do siebie idealnie 
dopasowane – projektantom zależało na efekcie total 
look'u. Siedziska i ciężkie aksamitne kotary współgrają

z ekspozytorami na biżuterię. Sufit przywodzi na myśl 

rozgwieżdżone niebo nad marokańską pustynią. 

Przypominający niezwykłą scenografię wystrój odrywa nas 

od codzienności i przenosi do onirycznego świata marki 

KOPI.

Inspiracją dla projektantki
i właścicielki były miejsca
z zagranicznych podróży.
W szczególności Maroko
oraz ekscentryczna posiadłość 
Palais Bulles na francuskim 
Lazurowym Wybrzeżu.



Siedziska i ciężkie aksamitne kotary 
współgrają z ekspozytorami na biżuterię.
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Nieregularne, organiczne kształty przybrała lada 
z blatem z różowego marmuru, oryginalne 
lustra oraz podświetlane wnęki w ścianach 

pokrytych strukturalnym tynkiem.
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Mnóstwo młodzieńczego wdzięku, 
dynamiki oraz fantastycznych detali, 

które samodzielnie skradłyby show na 
niejednej wystawie współczesnej 

sztuki.



„Pięćsetka” się zmienia, tak samo jak zmienia się 
współczesny świat. Najnowsza generacja, zaprezentowana 

w 2020 r., pożegnała spalinowe jednostki napędowe na rzecz 

silnika elektrycznego. Przy okazji stała się nowocześniejsza, 

otrzymała większą, wyższej jakości kabinę, najnowsze 

elementy bezpieczeństwa oraz rozbudowane funkcje 

łączności ze światem. Bez zmian pozostało tylko jedno

– od razu dostrzeżesz w niej znajome rysy i proporcje oraz to 

spojrzenie, które sprawia, że żal będzie Ci zostawiać ją na noc 

pod chmurką. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. W końcu 

przez design nadwozia nowej „pięćsetki” przemawia i Android Auto, hot-spot Wi-Fi, do którego możesz podłączyć 

nawet 8 urządzeń jednocześnie oraz rozbudowana 

nawigacja, pozwalająca na sprawdzenie warunków 

drogowych na trasie przejazdu, pogody, a także informacji

o fotoradarach i punktach ładowania. Ale to nie wszystko. 

Twoja „pięćsetka” w razie wypadku sama wezwie 
pomoc, a także ostrzeże o próbie kradzieży. Za pomocą 

smartfona da Ci również zdalny dostęp do licznych funkcji. 

Na przykład pozwoli sprawdzić jej lokalizację, stan 
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Jest włoski, jest elektryczny
i... jest piękny. Nowy Fiat 500
to samochód, który wygląda
tak dobrze, że chętnie zabrałbyś 
go ze sobą do salonu i wstawił
w miejsce telewizora.

Przyciąga też czar wyjątkowego 
praprzodka, zaprezentowanego
64 lata temu, o którym przypomina 
choćby pionowo uformowany
przód, po raz pierwszy z logo 500
w miejscu emblematu Fiata.

jasnoniebieską ramką, nawiązuje do przeszłości, a płynnie 

przechodząc w literę „E”, wybiega w elektryczną przyszłość. 

Nową „pięćsetkę” kupisz w jednej z trzech odmian 

nadwoziowych, z których każda wzbudza ogromną sympatię. 

Podstawową jest klasyczny, 3-drzwiowy hatchback. Jeśli 

lubisz jazdę z otwartym dachem, chętnie skorzystasz

z wariantu Cabrio. A jeśli zależy ci na „dorosłej” 

funkcjonalności, wybierz wersję 3+1. Wyposażona

w dodatkowe, niewielkie drzwiczki, otwierane pod wiatr

i pozbawiona środkowego słupka, ułatwia wiele codziennych 

czynności – zajmowanie miejsca na kanapie, sadzanie 

dziecka w foteliku lub na podstawce czy też pakowanie toreb 

z zakupami. Co istotne, 3+1 wygląda równie spektakularnie, 

jak inne „pięćsetki”, jeździ równie dobrze jak one i oferuje 

identyczny poziom bezpieczeństwa.

Harmonię wyróżniającą nadwozie odnajdziesz także we 
wnętrzu. Deska rozdzielcza jest szeroka, smukła oraz bardzo 

estetycznie wykonana. Imponuje lekkością rysunku, wysoką 

ergonomią, a także nowoczesnością, o której świadczą dwa 

ekrany o wysokiej rozdzielczości. Ten znajdujący się tuż przed 

Twoimi oczami pokazuje najważniejsze bieżące dane 

dotyczące „pięćsetki” – m.in. prędkość, stan naładowania 

akumulatora, czy zasięg. Drugi ekran, o przekątnej 10,25 cala, 

usytułowany wygodnie, na linii wzroku, to najważniejszy 

element systemu Uconnect 5, który oferuje wiele funkcji, 

dzięki którym zawsze będziesz w kontakcie ze swoim autem 

oraz ze światem. Kontakt ten zapewni bezprzewodowa 

komunikacja ze smartfonem w postaci Apple CarPlay

dziedzictwo wspaniałego poprzednika, który do tej pory 

zaskarbił sobie serca ponad 2,4 mln użytkowników.

A wszystko to dopieszczone w najdrobniejszych szczegółach

i doprawione magią współczesności.

Jaka jest nowa „pięćsetka”? Na pewno wyrazista

i czarująca, a także nieco większa, bardziej elegancka,

i bardziej proporcjonalna niż jej spalinowy poprzednik.

Co więcej, wyróżniają ją smuklejsze i mocniej zaokrąglone 

linie. To auto mające w sobie jednocześnie wiele 

powściągliwości i przebojowości. Mnóstwo młodzieńczego 

wdzięku, dynamiki oraz fantastycznych detali, które 

samodzielnie skradłyby show na niejednej wystawie 

współczesnej sztuki. Te detale to nowoczesne reflektory LED 

z motywem „Infinity” i diodową brwią, przechodzącą przez 

maskę. To boczne kierunkowskazy w kształcie płetwy, 

minimalistyczne klamki do elektrycznego otwierania drzwi, 

czy choćby logo 500 na pokrywie bagażnika - ozdobione 

pojemności „dochodzi” w zaledwie 35 minut. Stawiamy 

jednak dolary przeciwko orzechom, że wybierzesz drugi 

wariant. Czyli weźmiesz swoją „pięćsetkę” do domu, 

postawisz w salonie i podłączysz do prądu. W końcu 

przyjemnie obcuje się z pięknem.

naładowania akumulatora czy przesłać miejsce docelowe

do nawigacji. Wewnątrz zaskoczy Cię także znacznie 

większa w stosunku do poprzedniej wersji przestrzeń

na nogi, co nowy Fiat 500 zawdzięcza akumulatorowi 

zabudowanemu płasko w podłodze.

Kiedy ruszysz z miejsca, doświadczysz ciszy, dynamiki 
elektrycznego silnika i braku wibracji. Jego 118 KM 
rozpędza to niewielkie autko do 50 km/h już po upływie 
3,1 s a do 100 km/h w zaledwie 9 s. Ważniejsze

od przyspieszeń są jednak natychmiastowa reakcja

na wciśnięcie pedału gazu i poczucie pełnego panowania

nad każdą drogową sytuacją. Poczucie, w którym utwierdzają 

Cię także liczne systemy nieustannie czuwające nad Twoimi 

ruchami, których współdziałanie składa się na drugi poziom 

jazdy autonomicznej. A to oznacza, że w określonych 

warunkach Twój samochód przejmuje kontrolę nad 

przyspieszaniem, hamowaniem i kierowaniem.

Jeśli już nacieszysz się jazdą Twoim ulubionym autem, 

pozostają Ci dwie opcje do wyboru. Pierwsza – parkujesz je 

obok słupka szybkiego ładowania i idziesz na małą kawę. 

Dlaczego małą? Otóż akumulator Fiata 500 o pojemności
42 kWh, wystarczający na pokonanie 320 km na jednym 
ładowaniu (według cyklu WLTP), może być ładowany 

prądem o mocy do 85 kW, a przy tej mocy do 80% swojej 
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lubisz jazdę z otwartym dachem, chętnie skorzystasz

z wariantu Cabrio. A jeśli zależy ci na „dorosłej” 

funkcjonalności, wybierz wersję 3+1. Wyposażona

w dodatkowe, niewielkie drzwiczki, otwierane pod wiatr

i pozbawiona środkowego słupka, ułatwia wiele codziennych 

czynności – zajmowanie miejsca na kanapie, sadzanie 

dziecka w foteliku lub na podstawce czy też pakowanie toreb 

z zakupami. Co istotne, 3+1 wygląda równie spektakularnie, 

jak inne „pięćsetki”, jeździ równie dobrze jak one i oferuje 

identyczny poziom bezpieczeństwa.

Harmonię wyróżniającą nadwozie odnajdziesz także we 
wnętrzu. Deska rozdzielcza jest szeroka, smukła oraz bardzo 

estetycznie wykonana. Imponuje lekkością rysunku, wysoką 

ergonomią, a także nowoczesnością, o której świadczą dwa 

ekrany o wysokiej rozdzielczości. Ten znajdujący się tuż przed 

Twoimi oczami pokazuje najważniejsze bieżące dane 

dotyczące „pięćsetki” – m.in. prędkość, stan naładowania 

akumulatora, czy zasięg. Drugi ekran, o przekątnej 10,25 cala, 

usytułowany wygodnie, na linii wzroku, to najważniejszy 

element systemu Uconnect 5, który oferuje wiele funkcji, 

dzięki którym zawsze będziesz w kontakcie ze swoim autem 

oraz ze światem. Kontakt ten zapewni bezprzewodowa 

komunikacja ze smartfonem w postaci Apple CarPlay

dziedzictwo wspaniałego poprzednika, który do tej pory 

zaskarbił sobie serca ponad 2,4 mln użytkowników.

A wszystko to dopieszczone w najdrobniejszych szczegółach

i doprawione magią współczesności.

Jaka jest nowa „pięćsetka”? Na pewno wyrazista

i czarująca, a także nieco większa, bardziej elegancka,

i bardziej proporcjonalna niż jej spalinowy poprzednik.

Co więcej, wyróżniają ją smuklejsze i mocniej zaokrąglone 

linie. To auto mające w sobie jednocześnie wiele 

powściągliwości i przebojowości. Mnóstwo młodzieńczego 

wdzięku, dynamiki oraz fantastycznych detali, które 

samodzielnie skradłyby show na niejednej wystawie 

współczesnej sztuki. Te detale to nowoczesne reflektory LED 

z motywem „Infinity” i diodową brwią, przechodzącą przez 

maskę. To boczne kierunkowskazy w kształcie płetwy, 

minimalistyczne klamki do elektrycznego otwierania drzwi, 

czy choćby logo 500 na pokrywie bagażnika - ozdobione 

pojemności „dochodzi” w zaledwie 35 minut. Stawiamy 

jednak dolary przeciwko orzechom, że wybierzesz drugi 

wariant. Czyli weźmiesz swoją „pięćsetkę” do domu, 

postawisz w salonie i podłączysz do prądu. W końcu 

przyjemnie obcuje się z pięknem.

naładowania akumulatora czy przesłać miejsce docelowe

do nawigacji. Wewnątrz zaskoczy Cię także znacznie 

większa w stosunku do poprzedniej wersji przestrzeń

na nogi, co nowy Fiat 500 zawdzięcza akumulatorowi 

zabudowanemu płasko w podłodze.

Kiedy ruszysz z miejsca, doświadczysz ciszy, dynamiki 
elektrycznego silnika i braku wibracji. Jego 118 KM 
rozpędza to niewielkie autko do 50 km/h już po upływie 
3,1 s a do 100 km/h w zaledwie 9 s. Ważniejsze

od przyspieszeń są jednak natychmiastowa reakcja

na wciśnięcie pedału gazu i poczucie pełnego panowania

nad każdą drogową sytuacją. Poczucie, w którym utwierdzają 

Cię także liczne systemy nieustannie czuwające nad Twoimi 

ruchami, których współdziałanie składa się na drugi poziom 

jazdy autonomicznej. A to oznacza, że w określonych 

warunkach Twój samochód przejmuje kontrolę nad 

przyspieszaniem, hamowaniem i kierowaniem.

Jeśli już nacieszysz się jazdą Twoim ulubionym autem, 

pozostają Ci dwie opcje do wyboru. Pierwsza – parkujesz je 

obok słupka szybkiego ładowania i idziesz na małą kawę. 

Dlaczego małą? Otóż akumulator Fiata 500 o pojemności
42 kWh, wystarczający na pokonanie 320 km na jednym 
ładowaniu (według cyklu WLTP), może być ładowany 

prądem o mocy do 85 kW, a przy tej mocy do 80% swojej 
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Decydując się na montaż modułów 
fotowoltaicznych wybieramy niezależność: 
rosnące ceny energii nas nie dotyczą, 
ponieważ dobrze dobrana do naszych 
potrzeb instalacja zaspokaja całkowicie 
energetyczne potrzeby naszego domu. 



Ekologia i ekonomia idą w parze. Dlaczego warto 

przemyśleć zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w swoim 

domu? Względy ekologiczne odgrywają tutaj kluczową rolę: 

obniżenie emisji dwutlenku węgla jest w interesie obecnych

i przyszłych pokoleń. Inwestycja w środowisko to inwestycja

w zdrowie nasze i najbliższych. Nie bez znaczenia są także 

kwestie ekonomiczne. Decydując się na montaż modułów 

fotowoltaicznych wybieramy niezależność: rosnące ceny 

energii nas nie dotyczą, ponieważ dobrze dobrana do 

naszych potrzeb instalacja zaspokaja całkowicie 

energetyczne potrzeby naszego domu. 

Zrównoważony i bezpieczny dom 
wykorzystuje ekologiczną energię 
i samodzielnie ją produkuje. 
Ultrawydajne moduły 
fotowoltaiczne to przyszłość, 
która dzieje się dziś.

Panele fotowoltaiczne na stałe 
zagościły w polskim krajobrazie. 
Pod względem przyrostu nowej 
mocy pozyskiwanej ze słońca 
jesteśmy w czołówce 
europejskiej. Aż 460 tysięcy 
mikroinstalacji dostarczających 
czystą energię mieszkańcom 
domów pokazuje, jak wielka jest 
popularność tego rozwiązania. 
Fotowoltaika to już nie tylko 
trend – to oczywistość.

Ultrawydajne moduły nie wpływają na konstrukcję budynku 

i nie zaburzają jego prezencji - co więcej, nowoczesne 

projekty architektoniczne przewidują zintegrowanie paneli 

fotowoltaicznych z bryłą budynku tak, aby tworzyły z nim 

wizualną jedność. Mikroinstalacje to nie tylko urządzenia 

znajdujące się na zewnątrz domu, ale również w środku. 

Warto zadbać o to, aby wybrany falownik był dyskretny i cichy 

- urządzenie Huawei spełnia te wymogi, a jego design 

wkomponowuje się w wystrój wnętrza. 

Zrównoważone technologie to te, które towarzyszą nam 
przez lata. Ekologiczne rozwiązania są efektywne
i niezawodne. Z tego względu nie bez znaczenia jest, jakiej 

marce zaufamy. Wybierając panele fotowoltaiczne zwróćmy 

uwagę na poziom wodoodporności - przykładowo IP68 

pozwala zamontować moduły we wszystkich orientacjach 

oraz zapewnia maksymalne zabezpieczenia skrzynek 

przyłączeniowych, w których płynie prąd. Im lepsze 

współczynniki temperaturowe mają moduły, tym bardziej 

wzrasta ich efektywność - to istotne szczególnie w okresie 

letnim, gdy upały mogą osłabiać pracę niskiej jakości paneli. 

Warto wiedzieć, że wraz ze wzrostem temperatury otoczenia 

spada moc dostarczana przez wszystkie dostępne na rynku 

moduły, ale renomowane urządzenia gwarantują nam 

zachowanie najwyższych możliwych uzysków.
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Gdy nie tracimy wyprodukowanego przez nasz dom prądu, 

znacząco obniżają się koszty budowy instalacji 

fotowoltaicznej, ponieważ nie musimy projektować instalacji 

większej w celu zapewnienia pełnego zużycia energii dla 

naszych potrzeb. W rewolucyjnej ofercie ESOLEO i Plusa 

nasza energia “magazynowana” jest bezpłatnie, a my 

nagradzani jesteśmy za wybór zielonego rozwiązania

i przezorność finansową.

Fotowoltaika na miarę naszych potrzeb produkuje tyle 
prądu, ile faktycznie zużywamy w skali roku - nie mniej
i nie więcej. Gdy odbieramy z sieci 100% produkowanej 

przez siebie energii, nie ma potrzeby montować 

przewymiarowanej instalacji, która nie tylko jest droższa, ale 

również zajmuje więcej miejsca na dachu domu. Dla domu 

jednorodzinnego, który w skali roku zużywa 4 MWh 

wystarczy instalacja o mocy 4kW. Tymczasem gdy płacimy

za możliwość magazynowania naszej energii w sieci, 

niezbędne jest przewymiarowanie instalacji nawet o 25%. 

Dzięki instalacji fotowoltaicznej zapewniamy naszemu 
domowi zieloną energię, która nie obciąża środowiska
i naszej kieszeni.

Aby jednak mieć gwarancję szybkiego zwrotu 

zainwestowanych środków, warto skorzystać z oferty 

sprawdzonych wykonawców, którzy odpowiednio 

zaprojektują instalację oraz ją zamontują tak aby 

produkowała maksymalnie dużo energii. Zazwyczaj

w słoneczne dni, kiedy instalacja produkuje więcej energii, 

niż w danym momencie zużywamy, nadmiar pozyskanej

ze słońca energii przesyłany jest do sieci, skąd możemy

ją odebrać gdy jest potrzebna - w nocy lub pochmurny 

dzień. W standardowych umowach prosumenckich mamy 

możliwość skorzystać jedynie z 70% lub 80% 

wyprodukowanego przez nas prądu. Pozostała moc 

pozostaje w zakładzie energetycznym.

ESOLEO wraz z Plusem wprowadziły innowacyjne na rynku 

polskim rozwiązanie pozwalające na odzyskiwanie przez 

klientów nawet 100% wyprodukowanej i oddanej do sieci  

energii.

zaangażowaniu z naszej strony - dzięki temu dostępne nam 

zasoby możemy spożytkować na inne działania ekologiczne. 

W ten sposób nasz dom nie tylko staje się bezpieczną 

przystanią dla rodziny, ale również pomaga realnie dbać

o naszą okolicę i środowisko.

Dom samowystarczalny energetycznie powinien być 

również samoobsługowy. Współcześnie oczekujemy
od naszych domów symbiotycznej relacji, w której 
początkowa inwestycja środków przekłada się
na komfort przez długie lata. Wysokiej jakości moduły 

fotowoltaiczne proponowane przez ESOLEO charakteryzują 

się wyjątkowo wolną degradacją mocy, zapewnioną dzięki 

ulepszonemu procesowi produkcji ogniw solarnych. Innymi 

słowy, zielony prąd będzie dostarczany do naszego domu bez 

większych ubytków, a my możemy zapomnieć o potrzebie 

serwisowania czy wymiany modułów po paru latach. Dobór 

mocy instalacji, jej usytuowanie, a także wybór optymalnych 

dla konkretnego budynku paneli warto pozostawić w rękach 

specjalistów, którzy na podstawie dotychczasowego poboru 

energii z sieci, analizy poszycia dachowego oraz otoczenia 

domu wykonają dla nas projekt, korzystając z własnego 

doświadczenia i znajomości nowoczesnych technologii. 

Z ekologią wiąże się również transparentność i jasność 

intencji - chcąc wywierać jak najmniejszy nacisk

na środowisko, wyraźnie mówimy o tym, że jakość życia 

naszych dzieci i przyszłych pokoleń jest dla nas priorytetem. 

Użytkowanie przydomowych elektrowni solarnych może być 

proste, bezobsługowe i intuicyjne. Sterowanie modułami

i monitorowanie bieżącej efektywności naszej instalacji

za pomocą aplikacji mobilnej to wygoda, do której 

przyzwyczajają nas rozwiązania Smart Home. Instalacje 

fotowoltaiczne oferowane przez ESOLEO pozwalają czerpać 

nieskończoną ilość energii przy jednoczesnym minimalnym 

ESOLEO / twój dom, twoja energia. wszystko na 100%
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zachowanie najwyższych możliwych uzysków.

Gdy nie tracimy wyprodukowanego przez nasz dom prądu, 

znacząco obniżają się koszty budowy instalacji 

fotowoltaicznej, ponieważ nie musimy projektować instalacji 

większej w celu zapewnienia pełnego zużycia energii dla 

naszych potrzeb. W rewolucyjnej ofercie ESOLEO i Plusa 

nasza energia “magazynowana” jest bezpłatnie, a my 

nagradzani jesteśmy za wybór zielonego rozwiązania

i przezorność finansową.

Fotowoltaika na miarę naszych potrzeb produkuje tyle 
prądu, ile faktycznie zużywamy w skali roku - nie mniej
i nie więcej. Gdy odbieramy z sieci 100% produkowanej 

przez siebie energii, nie ma potrzeby montować 

przewymiarowanej instalacji, która nie tylko jest droższa, ale 

również zajmuje więcej miejsca na dachu domu. Dla domu 

jednorodzinnego, który w skali roku zużywa 4 MWh 

wystarczy instalacja o mocy 4kW. Tymczasem gdy płacimy

za możliwość magazynowania naszej energii w sieci, 

niezbędne jest przewymiarowanie instalacji nawet o 25%. 

Dzięki instalacji fotowoltaicznej zapewniamy naszemu 
domowi zieloną energię, która nie obciąża środowiska
i naszej kieszeni.

Aby jednak mieć gwarancję szybkiego zwrotu 

zainwestowanych środków, warto skorzystać z oferty 

sprawdzonych wykonawców, którzy odpowiednio 

zaprojektują instalację oraz ją zamontują tak aby 

produkowała maksymalnie dużo energii. Zazwyczaj

w słoneczne dni, kiedy instalacja produkuje więcej energii, 

niż w danym momencie zużywamy, nadmiar pozyskanej

ze słońca energii przesyłany jest do sieci, skąd możemy

ją odebrać gdy jest potrzebna - w nocy lub pochmurny 

dzień. W standardowych umowach prosumenckich mamy 

możliwość skorzystać jedynie z 70% lub 80% 

wyprodukowanego przez nas prądu. Pozostała moc 

pozostaje w zakładzie energetycznym.

ESOLEO wraz z Plusem wprowadziły innowacyjne na rynku 

polskim rozwiązanie pozwalające na odzyskiwanie przez 

klientów nawet 100% wyprodukowanej i oddanej do sieci  

energii.

zaangażowaniu z naszej strony - dzięki temu dostępne nam 

zasoby możemy spożytkować na inne działania ekologiczne. 

W ten sposób nasz dom nie tylko staje się bezpieczną 

przystanią dla rodziny, ale również pomaga realnie dbać

o naszą okolicę i środowisko.

Dom samowystarczalny energetycznie powinien być 

również samoobsługowy. Współcześnie oczekujemy
od naszych domów symbiotycznej relacji, w której 
początkowa inwestycja środków przekłada się
na komfort przez długie lata. Wysokiej jakości moduły 

fotowoltaiczne proponowane przez ESOLEO charakteryzują 

się wyjątkowo wolną degradacją mocy, zapewnioną dzięki 

ulepszonemu procesowi produkcji ogniw solarnych. Innymi 

słowy, zielony prąd będzie dostarczany do naszego domu bez 

większych ubytków, a my możemy zapomnieć o potrzebie 

serwisowania czy wymiany modułów po paru latach. Dobór 

mocy instalacji, jej usytuowanie, a także wybór optymalnych 

dla konkretnego budynku paneli warto pozostawić w rękach 

specjalistów, którzy na podstawie dotychczasowego poboru 

energii z sieci, analizy poszycia dachowego oraz otoczenia 

domu wykonają dla nas projekt, korzystając z własnego 

doświadczenia i znajomości nowoczesnych technologii. 

Z ekologią wiąże się również transparentność i jasność 

intencji - chcąc wywierać jak najmniejszy nacisk

na środowisko, wyraźnie mówimy o tym, że jakość życia 

naszych dzieci i przyszłych pokoleń jest dla nas priorytetem. 

Użytkowanie przydomowych elektrowni solarnych może być 

proste, bezobsługowe i intuicyjne. Sterowanie modułami

i monitorowanie bieżącej efektywności naszej instalacji

za pomocą aplikacji mobilnej to wygoda, do której 

przyzwyczajają nas rozwiązania Smart Home. Instalacje 

fotowoltaiczne oferowane przez ESOLEO pozwalają czerpać 

nieskończoną ilość energii przy jednoczesnym minimalnym 

Dobór mocy instalacji, jej usytuowanie, a także wybór 
optymalnych dla konkretnego budynku paneli warto 

pozostawić w rękach specjalistów, którzy na podstawie 
dotychczasowego poboru energii z sieci, analizy 

poszycia dachowego oraz otoczenia domu wykonają 
dla nas projekt, korzystając z własnego doświadczenia

i znajomości nowoczesnych technologii. 



Ekologia i ekonomia idą w parze. Dlaczego warto 

przemyśleć zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w swoim 

domu? Względy ekologiczne odgrywają tutaj kluczową rolę: 

obniżenie emisji dwutlenku węgla jest w interesie obecnych

i przyszłych pokoleń. Inwestycja w środowisko to inwestycja

w zdrowie nasze i najbliższych. Nie bez znaczenia są także 

kwestie ekonomiczne. Decydując się na montaż modułów 

fotowoltaicznych wybieramy niezależność: rosnące ceny 

energii nas nie dotyczą, ponieważ dobrze dobrana do 

naszych potrzeb instalacja zaspokaja całkowicie 

energetyczne potrzeby naszego domu. 

Ultrawydajne moduły nie wpływają na konstrukcję budynku 

i nie zaburzają jego prezencji - co więcej, nowoczesne 

projekty architektoniczne przewidują zintegrowanie paneli 

fotowoltaicznych z bryłą budynku tak, aby tworzyły z nim 

wizualną jedność. Mikroinstalacje to nie tylko urządzenia 

znajdujące się na zewnątrz domu, ale również w środku. 

Warto zadbać o to, aby wybrany falownik był dyskretny i cichy 

- urządzenie Huawei spełnia te wymogi, a jego design 

wkomponowuje się w wystrój wnętrza. 

Zrównoważone technologie to te, które towarzyszą nam 
przez lata. Ekologiczne rozwiązania są efektywne
i niezawodne. Z tego względu nie bez znaczenia jest, jakiej 

marce zaufamy. Wybierając panele fotowoltaiczne zwróćmy 

uwagę na poziom wodoodporności - przykładowo IP68 

pozwala zamontować moduły we wszystkich orientacjach 

oraz zapewnia maksymalne zabezpieczenia skrzynek 

przyłączeniowych, w których płynie prąd. Im lepsze 

współczynniki temperaturowe mają moduły, tym bardziej 

wzrasta ich efektywność - to istotne szczególnie w okresie 

letnim, gdy upały mogą osłabiać pracę niskiej jakości paneli. 
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początkowa inwestycja środków przekłada się
na komfort przez długie lata. Wysokiej jakości moduły 

fotowoltaiczne proponowane przez ESOLEO charakteryzują 
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mocy instalacji, jej usytuowanie, a także wybór optymalnych 
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proste, bezobsługowe i intuicyjne. Sterowanie modułami

i monitorowanie bieżącej efektywności naszej instalacji

za pomocą aplikacji mobilnej to wygoda, do której 

przyzwyczajają nas rozwiązania Smart Home. Instalacje 

fotowoltaiczne oferowane przez ESOLEO pozwalają czerpać 

nieskończoną ilość energii przy jednoczesnym minimalnym 

Popularność odnawialnych źródeł 
energii sprawia, że dbając o to, 
aby do naszych domów płynęła 
zielona energia, możemy mieć 
jednocześnie na względzie 
kwestie ekonomiczne
i estetyczne.
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