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przemiana
Prezentowany dom właściciele 
wybudowali 10 lat temu. Wykończyli 
wtedy tylko parter. W związku 
z powiększeniem rodziny zdecydowali się 
na generalny remont i zaaranżowanie 
nieużywanego strychu na dodatkową 
przestrzeń mieszkalną. Powstał wygodny, 
przytulny dom, wypełniony sztuką 
i osobistymi dodatkami.

Udana 
tekst: EWA STARĘGA, stylizacja: MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA, 

zdjęcia: ŁUKASZ ZANDECKI
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BBiałołęka Dworska. Północno-wschodnie peryferie War-
szawy otoczone lasami i polami, z licznymi wzniesieniami.  
10 lat temu, jadąc do znajomej, która mieszkała w tej oko-
licy, Magda i Tomek wjechali w polną uliczkę, przy której 
stało zaledwie kilka domów. – Wszystko pokrywała gruba 
warstwa iskrzącego się śniegu, tworząc scenerię jak z bajki. Tak 
nam się spodobało, że postanowiliśmy tu zamieszkać. Znaleźli-
śmy działkę i wybudowaliśmy na niej systemem gospodarczym 
dom. Przez pierwsze lata mieszkaliśmy w dosyć spartańskich wa-
runkach, ale to były nasze własne cztery kąty, z ogrodem, w mi-
łym sąsiedztwie – wspomina Magda. – Kiedy na świat przyszło 
nasze drugie dziecko, Helenka, zaczęliśmy myśleć o dodatkowym 
pokoju i większej przestrzeni dla naszej rodziny. Zdecydowaliśmy 
się więc na remont całego domu, łącznie z adaptacją poddasza. 
Miałam wiele własnych pomysłów na rozplanowanie i  aran-
żację domu oraz jasną wizję tego, co mi się podoba. Jednak aby 
to zrealizować, potrzebowaliśmy kogoś do pomocy, kogoś komu 
mogliśmy zaufać i kto połączyłby w spójną całość moje luźne pro-
jektowe i estetyczne koncepcje.
Właściciele zatrudnili zaprzyjaźnioną z ich najbliższą rodzi-
ną projektantkę, z którą już kiedyś spotkali się na polu zawo-
dowym. Marta Kwiecień-Dąbska miała za zadanie zmienić 
rozkład funkcjonalny całego parteru i  zaprojektować nie-
używane do tej pory piętro. 
– Magda obdarzyła mnie bardzo dużym zaufaniem, znając moje 
wcześniejsze realizacje. Od początku wiedziała, jak powinien 
wyglądać jej wymarzony dom – opowiada projektantka. – Wy-

słała mi „moodbord” z inspiracjami wnętrz – zbiór zdjęć, wycin-
ków i próbek różnych elementów wnętrza, które się jej spodobały 
i oddawały nastrój, który chciałaby stworzyć we własnym miesz-
kaniu. Ustaliłyśmy, które rzeczy są wyjątkowe i muszą znaleźć 
swoje miejsce w nowej przestrzeni. Zapowiadało się na duży re-
mont, biorąc pod uwagę fakt, że trzeba było wyburzyć większość 
murów. Dla zabezpieczenia konstrukcji domu nie obyło się bez 
specjalnych wzmocnień ścian i stropów w kilku miejscach.
Parter, w założeniu miejsce, w którym głównie miało toczyć 
się życie całej rodziny, wymagał otwarcia przestrzeni, także 
na świat – zrobiono duże okna z przesuwnymi drzwiami na 
całej ścianie jadalni. Dzięki temu do wnętrza wpada teraz 
sporo światła i można podziwiać ładny ogród z zieloną ścia-
ną drzew. Zapadła też decyzja o otwarciu ciasnej, zamkniętej 
kuchni, w której stanęła wygodna wyspa – centrum dowo-
dzenia, jak żartobliwie mówi o nim właścicielka. – Uwielbiam 
nową, większą kuchnię, która stała się sercem domu. Duży blat 
jest świetny do spożywania szybkich posiłków, odrabiania lekcji 
i rozmów podczas gotowania – cieszy się Magda.
W miejscu poprzedniej łazienki i sypialni stanęła jadalnia 
z wygodnym, dużym, wykonanym na zamówienie według 
pomysłu właścicielki stołem. Mieści się przy nim cała ro-
dzina i mile widziani goście. A prywatne lokum syna Tym-
ka zostało powiększone o dodatkowy pokój.
Właścicielom zależało na pozostawieniu na parterze istnie-
jącego parkietu. Wymagał on uzupełnienia o brakujące frag-
menty w miejscach, w których wyburzono ściany, co wiązało 

W JADALNI 
króluje dębowy stół. 
Jego oryginalną oprawą 
jest lampa belgijskiej 
firmy Charell, kupiona 
promocyjnie na 
westwing.pl. Masywny 
mebel zyskuje nieco 
lekkości dzięki ratano-
wym krzesłom marki 
House Doctor  
model Kawa ze  
scandinavianliving.pl.
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się z cyklinowaniem całości i nadaniem deszczułkom nowej, jednorodnej barwy. 
Koncepcja aranżacji parteru polegała teraz na rozjaśnieniu wnętrza i jednoczes-
nym dopasowaniu całego założenia do ciemnej podłogi. Drewno na parterze ma 
ciemny kolor – tłumaczy projektantka – aby osłabić ten efekt, zdecydowałam się użyć 
różnych odcieni szarości. Całość uzupełniają charakterystyczne ciemne akcenty w po-
staci hokerów, oświetlenia i czarnych schodów. Wnętrze sprawia wrażenie przytulnego 
dzięki zastosowaniu drewnianych mebli i podświetlonych witryn kuchennych, wykoń-
czonych w środku naturalnym fornirem. Jadalnia poprzez materiały i tkaniny nawią-
zuje do cenionego przez Magdę stylu boho, ale w eleganckim wydaniu.
Natomiast nieużytkowe poddasze wymagało zaprojektowania zupełnie nowej 
przestrzeni, w której miała się znaleźć sypialnia, łazienka, garderoba i pokój cór-
ki. Zdecydowano o  wycięciu w  połaci dachu dodatkowych okien, które miały 
doświetlić zbyt ciemne pomieszczenia. Właścicielka wymarzyła sobie jasną prze-
strzeń, inspirowaną stylem boho, z lekkim wyposażeniem w kolorach beżu, bieli 
i jasnego brązu. Zależało jej na pozostawieniu widocznych belek konstrukcyjnych. 
Aby nawiązać do jasnej kolorystyki wnętrza, zostały tylko lekko wybielone. Całość 
dopełniają lekkie, lniane tkaniny i obrazy z prywatnej kolekcji Magdy i Tomka.

PO WEJŚCIU do jadalni uwagę 
przyciąga prywatna galeria obrazów, 
wyeksponowanych na ścianie  
u szczytu stołu. Dobrze się komponu-
ją w towarzystwie drewnianej komody 
i na tle ciemnoszarej ściany.
Grafiki, obrazy, rzeźby, fotografie to 
ważny dla Magdy element wystroju 
wnętrza. Właścicielka kolekcjonuje je 
od lat. Są obecne niemal we wszyst-
kich pomieszczeniach. Nadają wnętrzu 
unikalnego charakteru, autentyczności 
– pokazują pasje i zainteresowania 
mieszkańców. 

WŚRÓD DZIEŁ SZTUKI znajduje się twórczość Józefa 
Szuszkiewicza, Michała Bajsarowicza, Rafała Olbińskiego, Julity 
Malinowskiej, Eugeniusza Molskiego oraz obrazy lokalnych 
artystów, przywiezione z podróży po Grecji, Kubie, Wyspach 
Zielonego Przylądka. Poniższe dzieło to „Klęska urodzaju" Edwarda 
Dwurnika z lat 70.

Projektantka, stylistka, sceno-
grafka. Moja praca to moja pasja. 
Rozpoczynając nowy projekt, 
zawsze szukam elementów, które 
dadzą mi natchnienie do jego 
wyjątkowej realizacji. Uważam, 
że wnętrza powinny odzwiercied-
lać właściciela, a nie projektanta. 
Lubię zabawę stylami i nie boję 
się łączyć różnych nieoczekiwa-
nych elementów. Rozmowy  
z klientami są dla mnie inspiracją 
i pokazują kierunek, w którym 
będzie zaprojektowane nowe 
wnętrze. 

MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA  
www.kwiecien-dabska.pl

tel. 605 416 500
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Podstawowym założeniem planowanej przebudowy wnętrza domu  
była zmiana zamkniętych pomieszczeń na dużą, jasną, otwartą 
przestrzeń, w której rodzina mogłaby wspólnie spędzać czas.
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SCHODY 
łączące piętra 
wykonał według 
projektu 
architektki kowal 
– Piotr Karpiuk. 
Ich czarny kolor  
i nieco industrial-
ny charakter 
nawiązuje do 
kilku innych 
elementów 
wyposażenia: 
lamp nad wyspą 
kuchenną i 
stołem w jadalni 
czy hokerów.

POWIĘKSZONA KUCHNNIA po otwarciu na salon 
zyskała dodatkową powierzchnię do pracy, spotkań  
i spożywania posiłków – wyspę kuchenną. Jest widoczna  
z wielu miejsc domu i wszyscy domownicy z chęcią z niej 
korzystają, zyskała więc miano „centrum dowodzenia”.

PRZESZKLONE szafki kuchenne zostały wykończone 
drewnianym fornirem, co ociepla ich wygląd. Wewnętrzne 
oświetlenie witryn podkreśla kolor dębu i kompletowaną 
latami porcelanową zastawę. Część z niej to pamiątki 
rodzinne, a część pochodzi z polskiej huty Karolina oraz ze 
sklepów Villeroy&Boch.
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PLAN DOMU, 180 m2

Część 
wypoczynkowa
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POKÓJ SYNA, usytuowany na parterze domu, powstał poprzez połączenie dwóch małych pokoi. Dzięki temu Tymek 
zyskał więcej miejsca do zabawy i nauki. Tutaj, tak jak i w całym domu, kolory, wyposażenie i dekoracje utrzymano w jasnej 
szaro-białej stylistyce, ocieplonej drewnem i odcieniami błękitu.

TYMEK, MAGDA, 
TOMEK I HELENKA. 
Rodzice pracują jako 
menadżerowie w korpora-
cjach. Wszyscy lubią 
podróże. Właścicielka ceni 
sobie ładne wnętrza, operę  
i sztukę. Jest fanką malarza 
Edwarda Hoppera. Uwielbia 
bałtyckie plaże i wierzy, że 
kiedyś zamieszka w domu  
z widokiem na morze. 
Synek jest fanem sportu,  
z zapałem gra w piłkę nożną 
i pływa.

Właściciele cenią 
sobie domowy, 
przyjazny wystrój 
wnętrza, w którym 
wszyscy czują 
się swobodnie. 
Dobrej jakości 
materiały, przyjazna 
kolorystyka, obrazy, 
osobiste dodatki, 
wszystko tu służy 
wygodzie i dobremu 
samopoczuciu.
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W SYPIALNI  
rodziców szczególną 
uwagę Magda i Marta 
poświęciły na dekorację 
okna szczytowego. 
Chciały podkreślić skos 
dachu. Miało być prosto 
i lekko. Właścicielka 
kupiła przez internet  
w dobrej cenie len,  
a znajoma krawcowa 
uszyła z niego zasłonki  
z kokardkami, przez 
które przeciągnięto 
lniany sznur. Nawiązuje 
do innych, lnianych 
elementów wyposażenia  
wnętrza. To prosty, ale 
efektowny sposób na 
ładną oprawę okna.

ŹRÓDŁEM 
INSPIRACJI  
w wykończeniu wnętrz 
był styl boho. Widać to 
zwłaszcza w sypialni, 
gdzie dominują natural-
ne materiały, wygoda  
i swoboda – hamak aż 
kusi, żeby w nim zasiąść.
Wybielone, nierzucające 
się w oczy, odsłonięte 
belki konstrukcyjne mają 
dodatkową funkcję 
– eksponują okręcone 
dookoła nich ozdobne  
oświetlenie, które 
zostało wykonane na 
zamówienie w sklepie 
ByLight w Warszawie. 
Projektantka dokładnie 
zaplanowała długość 
lnianych przewodów.
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GDZIE I ZA ILE KUPIMY LNIANE TEKSTYLIA?
PRZYJAZNY NASTRÓJ 
sypialni tworzą jasne kolory 
– beże, biele, brązy. Dopełniają 
go naturalne materiały i tkaniny, 
z przewagą lnu. Drewniany 
stołek, dywan i poduszki 
zakupiono w sklepie Nap. 
Pościel, narzuta i pledy są marki 
Libeco. Kinkiet pochodzi ze 
sklepu ByLight. Obrazy nad 
łóżkiem to prywatna kolekcja 
Magdy.

lnianyzaulek.com, 
poszewka na  
poduszkę 50x40 cm, 
69 zł

nap.com.pl, marka 
Harmony, serwetki 
41x41 cm, 20 zł/szt.

ZARA HOME, 
poszewka na  
poduszkę 
45x45 cm, 
89,90 zł

H&M, komplet pościeli 150x200 cm  
i poszewka 50x60 cm, 279,99 zł

lnianyzaulek.com, torba, 
49x50x20 cm, 113 zł dutchhouse.pl, marka 

HK Living, obrus 
140x220 cm, 499 zł

willowhandmade.pl 
woreczek  
z koszykiem  
na pieczywo,  
wys. 17 cm,  
dno śr. 20 cm,  
169 zł

dutchhouse.pl, 
marka HK Living, 
dwie ściereczki 
45x45 cm,  
94,99 zł/2 szt.

adamtex.com.pl, 
ścierka kuchenna 
45x60 cm, 15 zł

lnianyzaulek.com,  
poszewki na poduszki 
40x40 cm, 80 zł

lnianyzaulek.com, komplet 
pościeli 140x200 cm i 
poszewka 50x60 cm, 430 zł
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Hol na piętrze  
to dodatkowy plac zabaw, 
spójny z aranżacją całego 
domu. Stonowana, 
uspokajająca kolorystyka: 
szarości, biele, beże.

W ŁAZIENCE, podobnie jak w całym domu, szaroś-
ciom i bielom towarzyszy drewno w postaci szafki umywal-
kowej i praktycznego stojaka na ręczniki. To proste, ale 
efektowne połączenie sprawdza się zawsze. Urozmaice-
niem są czarne detale – rama lustra, kinkiet, kosz na śmieci 
czy uchwyty na papier toaletowy i ręcznik.

PŁYTKI zastosowano tylko tam, gdzie są niezbędne. Właści-
ciele za nimi nie przepadają. Podłogę zdobią charakterystyczne 
płytki marokańskie Marrakech Cold mix, a na ścianach 
prysznica i przy umywalce ułożono nienarzucające się 
klasyczne, białe kafelki 10x20 cm Fabressa, Blaco Brillo.
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PASUJĄ 
DO WNĘTRZA

1. talerz 20 cm skandynawskie.pl 
(Bloomingville), 36 zł 2. wieszak na ręczniki 

50x24x86 cm miloohome.pl, 590 zł 3. front 
kuchenny Orlean 91,7x59,7 cm leroymerlin.pl, 296 

zł 4. lampa 26x24 cm naszelampy24.pl, 55 zł 5. sofa 
188x110 cm designconcept.pl (Sits), od 5531 zł 6. hoker 
mebel-partner.pl, 319 zł 7. parkiet przemysłowy, drewno 
teak leroymerlin.pl (DLH), 119 zł/m2 8. łyżki do sałaty 
czerwonamaszyna.pl (Ferm Living), 199 zł 9. kosz wys. 
34 cm dutchhouse.pl (Urban Nature Culture), 189,99 

zł 10. krzesło rattanowe westwingnow.pl, 539,90 
zł 11. stół 140x79 cm IKEA, 1599 zł 12. dywan 

160x230 cm Komfort, 399 zł 13. uchwyty 
meblowe IKEA, 20 zł/2 szt.
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