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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  Mieszkanie w Gliwicach

W złotym 
BLASKU

W centrum Gliwic, w zabytkowej kamienicy 
urządzono eleganckie mieszkanie, w którym 
motywem przewodnim są dekoracje w kolorze 
złota, ochry, brązu. I chociaż każde wnętrze 
zyskuje w świetle dekoracji świątecznych, 
to wydaje się być do nich stworzone.

tekst: EWA STARĘGA I AGNIESZKA WRODARCZYK,  
stylizacja: AGNIESZKA WRODARCZYK, zdjęcia: MICHAŁ SKORUPSKI
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Już od dłuższego czasu Agnieszka z mężem planowała zakup nieruchomości 
pod wynajem. Od początku mieli sprecyzowane oczekiwania. Szukali klima-
tycznego mieszkania zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta, w starej, 
ale zadbanej kamienicy, koniecznie na pierwszym lub drugim piętrze. Parter 
w mieście wydawał się mało komfortowy, a codzienna wspinaczka po scho-
dach na wyższe piętra odstraszałaby potencjalnych najemców. – Nie mieliśmy 
ani czasu, ani sił na długotrwałe remonty. Poza tym konieczność przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac budowlanych wykluczyłaby możliwość szybkiego wynajęcia nie-
ruchomości, a to było jednym z naszych priorytetów. Mieszkanie miało być w stanie 
idealnym, ładnie wykończone, tak by zadowolić nawet bardzo wymagającego na-
jemcę – wspomina Agnieszka. – Przypuszczałam, że przy tak wysokich oczekiwa-
niach poszukiwania idealnego lokum będą trwały długo, jednak los nam sprzyjał. 
Spośród morza ofert na gliwickim rynku szybko wyłowiłam tę jedną. Mieszkanie 
zdawało się czekać na nas. Od podpisania aktu notarialnego do wynajęcia nieru-
chomości minął niespełna miesiąc. W tym czasie zaplanowaliśmy wystrój, zamówi-
liśmy meble i dodatki, zorganizowaliśmy sesję zdjęciową i przygotowaliśmy ofertę. 
Po tygodniu była już nieaktualna. 
Podstawowym, oprócz lokalizacji, atutem mieszkania jest jego wysokość  
– 3,4 m, która dodaje oddechu niedużej powierzchni – 50,25 m2. Wnętrza 
zdobią wspaniałe, wysokie okna z wymodelowanym od wewnątrz otworem 
okiennym w kształcie łuku. Wychodzą na południe, na podwórze z pięknym, 
rozłożystym kasztanowcem. Masywne drzwi wejściowe oraz te prowadzące 
do sypialni są oryginalne i były odnawiane pod okiem konserwatora zabyt-
ków. Ich zawiasy wyglądają jak pionki do gry w szachy. Te elementy, przy-
pominające o splendorze przedwojennej kamienicy, plus współczesna sty-
lizowana sztukateria na ścianach i sufitach stały się bazą do wykreowania 
szykownego wnętrza.
Agnieszka z właściwą sobie energią i entuzjazmem zabrała się do urządza-
nia lokalu. – Stylistykę mieszkania wybrali poprzedni właściciele – opowiada. – 
Gdy je kupiliśmy, łazienka była w pełni wyposażona, zabudowa kuchenna rów-
nież już stała. Wszechobecna biel, sztukateria, wysokie stropy, złote dodatki, płytki 

DEKOROWANIE 
mieszkań to pasja  
zawodowa, ale i prywatna 
Agnieszki. Właścicielka 
mieszkania ma na swoim 
koncie stylizacje wnętrz  
i stołów do licznych  
prasowych publikacji oraz  
do programu „Dzień dobry 
TVN". Tym razem świąteczną 
aranżację pomaga jej 
wykreować córka.

KLASYCZNE 
OZDOBY świąteczne 
są zawsze modne. 
Jelonek z przezroczy-
stego tworzywa, talerze 
w kształcie gwiazdki, 
świeczki w postaci 
choinek i brokatowa 
gwiazda pochodzą  
ze sklepu Zara Home.

Nieduże choinki i brokatowe 
pudełko na prezent można 
kupić w TK Maxx. Małe 
świece w szklanych słoicz-
kach i filiżanka z motywem 
złotych liści są do kupienia 
w H&M Home. Zielony 
wazon i osłonki na doniczki 
znajdziemy w sklepie Jysk.
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KRÓLOWA salonu  
– sofa w musztardowym 
kolorze – stanęła w 
trudnym do aranżacji 
miejscu – przy ścianie, po 
której wchodzi się do 
mieszkania. Widać ją już od 
progu. Agnieszka myślała  
o ustawieniu tu stołu  
z krzesłami, ale wtedy sofa 
trafiłaby pod okna i siedząc 
na niej, nie można by 
podziwiać widoku 
na zewnątrz.

SALON był kiedyś podzielony na dodatkowe pokoje. Mniej więcej 
w miejscu, w którym dziś łączą się płytki podłogowe z panelami 
przebiegała ściana. Teraz kuchnia wygląda jakby była tu od zawsze.

łazienkowe oraz motyw marmuru na ścianie i blacie kuchennym zdecydowanie 
zmierzały w kierunku szlachetnej elegancji. Mogłam albo podbić ten efekt, albo go 
przełamać. Zainspirowałam się biało-czarną mozaiką na podłodze i postanowi-
łam wprowadzić do środka nieco czarnych, surowych dodatków. Nie wiedziałam, 
kto w tym wnętrzu zamieszka, więc zależało mi na tym, by nie było ono ultrako-
biece i w razie potrzeby spełniło estetyczne potrzeby obu płci. Stół oraz konsola  
w przedpokoju mają czarne, metalowe nogi i myślę, że z powodzeniem odnalazłyby 
się również w nowoczesnej lub loftowej aranżacji. Ten kontrast pozwolił mi na 
większą swobodę, na przykład na wprowadzenie do jadalni krzeseł z tworzywa. 
Motywem przewodnim dekoracji są złote dodatki. Zdecydowali już o tym po-
przedni właściciele, dobierając w tym kolorze uchwyty frontów kuchennych, 
baterię zlewozmywakową, klamki do drzwi czy lampę, która wisi nad stołem. 
Tak kupione mieszkanie Agnieszka wzbogaciła o akcesoria w modnych obec-
nie miodowych i musztardowych odcieniach.
Właścicielka przekonuje, że wyposażenie stylowego wnętrza nie musi być drogie: 
sofa ze sklepu slf24.pl kosztowała 2358 zł, lampa stojąca z brw.pl – 269 zł, stolik 
kawowy z jysk.pl – 349 zł, stół 160 x 80 cm z homla.pl – 799 zł, łóżko ze sklepu Ikea 
160 x 200 cm – 1940 zł, lampki nocne przy łóżku z westwingnow.pl – 249,90 zł. 
– Ta lista zakupów pokazuje, że szlachetna, dobrej jakości baza w postaci ładnego, 
dobrze rozplanowanego wnętrza broni się nawet w towarzystwie niedrogich mebli 
z sieciówek czy popularnych sklepów internetowych – mówi Agnieszka.

Z zamiłowania stylistka sesji 
zdjęciowych, z wykształcenia 
magister germanistyki. 
Nieustannie na tropie pięknych 
wnętrz. W poszukiwaniu 
inspiracji i materiałów do pracy 
zagląda ludziom w okna oraz  na 
ich profile na Instagramie. 
Współpracuje z większością 
magazynów wnętrzarskich  
w Polsce. Do większości sesji 
pisze teksty, dzięki czemu łączy 
swoje największe pasje  
– zamiłowanie do pisania, 
podróży oraz do pięknych miejsc. 
W wolnym czasie lubi czytać 
biografie i piec torty.

AGNIESZKA WRODARCZYK
WŁAŚCICIELKA MIESZKANIA, 

happy-place.pl
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PLAN MIESZKANIA,  50 m2
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Stylizowana kuchnia z motywem marmuru i sztukateria  
na ścianach kojarzą się z elegancją. Tutaj zostały zestawione  
z nowoczesnymi elementami wyposażenia wnętrza. 
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GDZIE I ZA ILE KUPIMY DEKORACJE W KOLORZE ZŁOTA?
SZYKOWNY  
wystrój mieszkania 
podkreślają zastosowane  
konsekwentnie w całym 
mieszkaniu złote 
dodatki: zegar ścienny, 
lampy, stoliki kawowe, 
uchwyty meblowe,  
a nawet bateria 
zlewozmywakowa.

westwingnow.pl, marka 
Umage, lampa stołowa-
śr. 32 cm, wys. 67 cm, 
689,90 zł

zarahome.com/pl, 
metalowe pudełko, 
15,2x15,2x7,7 cm, 179 zł

fabrykaform.pl, marka 
Seletti, porcelanowy 
pojemnik 22 cm, 258 zł

H&M Home, świecz-
nik z metalu, wys. 
14 cm, 39,90 zł

Ikea, świecznik 
na tealighty, wys. 
10 cm, 19,99 zł

nordicdecoration.com, 
marka Monograph, 
nożyczki 16 cm, 59 zł

westwingnow.pl, marka 
Andrea House, ramka 
18x13 cm, 54,90 zł

jysk.pl, taca deko-
racyjna 30x2 cm, 
34,95 zł

fabrykaform.pl, 
zegar ścienny 30x4,5 
cm, 168 zł

dekoracjadomu.pl, 
poduszka dekora-
cyjna 45x45 cm, 
39,99 zł

sklep.inspirander.pl, marka Oyoy, 
podpórka pod książki, 120 zł

klamki-bartex.pl, marka Colombo, 
klamka 14,1 cm, 181,84 zł

pakamera.pl, marka 
Plankton, uchwyt śr. 10 
mm, dł. 40 mm, 69 zł
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PRZYTULNĄ sypialnię zdobią starannie dobrane 
dodatki. Stoliki nocne z Ikea, złote, stojące lampy  
z westwingnow.pl, miodowe poduszki ze sklepu Komfort.

DUŻA ŁAZIENKA,trochę chłodna w odbiorze  
za sprawą płytek imitujących marmur, została ocieplona 
drewnianymi meblami.  

Łóżko z tapicerowanym, miękkim zagłówkiem to obowiązkowe 
wyposażenie klasycznej sypialni. Ładnie wygląda i tłumi pogłos 
wysokiego wnętrza. 
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PASUJĄ 
DO WNĘTRZA

1. sofa 215x93 dutchhouse.pl (Be Pure)  
5799 zł 2. lampa 40x30 pufadesign.pl (Umage),  

955 zł 3. lampa stołowa 40x43 millihome.pl  
(Madame Stoltz), 775 zł  4. poduszka 50x50 forumde-

signu.pl (Homelike), 185 zł 5. stoliki 37x40 i 43x45 
westwingnow.pl, 649 zł/2 szt. 6. płytki cementowe  
Frank 20x20, kolorymaroka.pl, 390 zł/m2 7. łóżko 
160x200 Ikea, 4599 zł 8. pled z wełny marynos 

140x200 koceipledy.pl, 189 zł 9. konsola 100x35 
sfmeble.pl (Actona), 339 zł 10. wazon wys. 35  
H&M Home, 129,99 zł 11. stół 180x90 we-

stwingnow.pl, 3149 zł  12. krzesło  
miahome.pl, 229 zł
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