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OKIENNICE WEWNE˛ TRZNE
Wykonywane przez nas ORYGINALNE DREWNIANE okiennice wewnętrzne to trwałość i wysoka jakość.
Oprócz walorów dekoracyjnych są funkcjonalne i umożliwiają wygodną kontrolę nad światłem.

IDEA SHUTTERS s.c.
Biuro: ul. PIŁSUDSKIEGO 17
05-200 WOŁOMIN
tel. 515 054 211
biuro@ideashutters.pl
www.ideashutters.pl
facebook.com/ideashutters

DZIAŁAMY NA TERENIE
CAŁEGO KRAJU

ZAPRASZAM /

Hałas na kanapie
Wiosna. Za oknem ciepło, lekko, radośnie, a w mojej
pracowni dokładnie odwrotnie. Wygląda jak zapuszczony
magazyn niepotrzebnych rzeczy. Postanowiłam zrobić
porządek i wyrzucić wszystkie te gromadzone od lat
pisma, duperele, meble i inne graty‚ co-to-mogą-siękiedyś-przydać. Ale, gdy po wypełnieniu kontenera
wzięliśmy się do cięższych gabarytów, zaczęłam się
wahać… Czy naprawdę chcę się rozstać z fotelemłóżkiem, odziedziczonym po babci z jej maleńkiej
kawalerki? Przecież to podobno designerski projekt
Rajmunda Hałasa z lat 60. Przespałam na nim niejedną
noc, a raz czy dwa omal nie obcięłam sobie palców
w jego topornej konstrukcji, próbując go otworzyć.
Kto miał w domu wersalkę, wie, o czym mówię.
To niemal narzędzie zbrodni, przynajmniej dla jamnika
moich sąsiadów, przymkniętego w pościeli na 12 godzin.
Na szczęście przeżył.
Ale inna historia związana z rozkładaną kanapą
nie miała tak szczęśliwego zakończenia…
Pewnej nocy roku 1974, o drugiej nad ranem do sypialni
wytwornego domu w miejscowości zwanej Wenecją
Florydy weszła młoda, piękna kobieta z rewolwerem
i strzeliła 5 razy do leżącego na łóżku męża. Trzy pociski
trafiły celu… Wystarczyło. Zabity był jedynym synem króla
wersalek, milionera Bernarda Castro.
Bernard senior z biednej wsi pod Palermo emigrował
jak tysiące sycylijskich biedaków, w roku 1919, razem
z ojcem do Nowego Jorku. Drobny piętnastolatek znalazł
pracę u tapicera. A że był pilny, oszczędny i pracowity,
w 1941 roku, gdy uzbierał już 400 USD, otworzył swoją
własną pracownię tapicerską. Ożenił się, miał dwoje
dzieci.
W niewielkim mieszkanku ustawił sofę, na której
po obiedzie drzemał, choć w dość niewygodnej pozycji.
Wpadł więc na pomysł, by zrobić taką kanapę, którą łatwo
można by zmienić w łóżko. A ponieważ wymyślał łatwo
różne sprężyny i konstrukcje tapicerskie, po paru próbach
miał mebel, który w USA nazwano ukrytym łóżkiem,
w Europie amerykanką. Wstawił go do swojego salonu
i próbował sprzedawać. Ale chętnych za dużo nie było.
Któregoś dnia, gdy wrócił później z żoną od sąsiadów,
zastali córkę śpiącą na otwartej kanapie. Okazało się,
że dziewczynka otworzyła mechanizm sama.
Castro właśnie tak postanowił zareklamować swój

wynalazek w… powstającej dopiero telewizji. Sam nakręcił
film, na którym 4-letnia Bernadette rozkłada bez wysiłku
sofę i przekształca ją w łóżko… A głos z offu mówi: tak łatwo
się rozkłada, że małe dziecko może to zrobić.
Niedługo potem został milionerem, a przez parę lat
sprzedał ponad 5 milionów rozkładanych sof. Jego mebel
podbił Amerykę i triumfalnie wkroczył do Europy. Głównie
jako podróby… Nikt się u nas wtedy nie przejmował
patentami czy prawami autorskimi, więc w latach 60.
rozkładana kanapa dotarła i do naszych ciaśniutkich
mieszkań jako półka-łóżko, fotel-łóżko czy bogatsza
wersja – wersalka. Pomysł pana Castro wykorzystała też
spółdzielnia Ład, a Rajmund Hałas zaprojektował swoją
wersję fotela-łóżka. Niestety, mechanizmy tych mebli
tak się miały do amerykańskich, jak traktor do mercedesa,
a produkowano ich bardzo mało i dość drogo.
Tapicer milioner Bernard Castro i jego żona Teresa
mieli dwoje dzieci. Starsza, Bernadette, od 4. roku życia
wspierająca rodzinny biznes, do dziś zajmuje się kanapami
i pokazuje na YouTubie, jak jej różne rozkładane sofy, pufy
i kanapy łatwo i wygodnie się otwiera. Pracowitość i rozum
odziedziczyła po tatusiu. Skończyła studia, we właściwym
czasie wyszła za mąż itp. itd.
Bernard junior, młodszy od siostry o 2 lata, jak to syn
południowców rozpieszczany nad miarę przez rodziców,
nie tracił czasu na naukę czy pracę, przedkładając nad to
męskie towarzystwo, samochody, wyścigi, polowania, alkohol
i strzelaniny po pijaku… Gdy dzięki staraniom rodziców
udało się go ożenić z piękną blondynką z dobrej rodziny,
wydawało się, że jego życie jakoś się wyprostuje. Ale szybko
pozbawił i żonę, i rodziców złudzeń. Rozbijał samochody,
strzelał na ulicach i co raz wpadał w konflikt z prawem,
nie rozstając się z ukochanym kolegą Harrym T.
Do pięknej willi, którą jego ojciec obdarował nowożeńców,
wpadał tylko od czasu do czasu, płodząc przy okazji dwie
córki, ale nie pozostając tam dłużej. Julie Ann nie mogła
tego znieść i dochodziło między nimi do awantur słynnych
na całą okolicę. Aż któregoś wieczoru wzięła rewolwer
i zatrzymała męża na dłużej… Po czym zadzwoniła
na policję. Twierdziła, że z sypialni Bernarda dochodziły
niepokojące odgłosy, więc pobiegła tam z pokoju obok,
gdzie spała z córkami. Zobaczyła go szarpiącego się z jakimś
mężczyzną. Więc strzeliła. Napastnik uciekł…
Julie aresztowano, ale zaraz zwolniono za kaucją,
jaką wpłaciła wspierająca ją rodzina Castro, a niedługo
potem uwolniono od zarzutu morderstwa.
W latach 70. trwała rewolucja seksualna, ale kochających
inaczej ukrywano. Zwłaszcza w tradycyjnych rodzinach
południowców, gdzie prawdziwy mężczyzna nawet
powinien mieć kochankę, a gdy zabije żonę za zdradę,
też znajdzie zrozumienie. Nigdy jednak nie może
się wydać, że nie jest macho. Sprawę więc starannie
zatuszowano. Ale choć nie było wtedy mediów tak szeroko
i szybko roznoszących wieści jak dziś, śmierć syna króla
rozkładanych kanap długo nie schodziła ze stron gazet,
a proces pięknej wdowy był ogromną sensacją.
W rezultacie, choć rodzina Castro poniosła dotkliwą stratę,
na pocieszenie przybyło jej sporo pieniędzy. Bo rozgłos
i skandal podniosły wyraźnie sprzedaż rozkładanych kanap.
Pozdrawiam serdecznie z mojego fotela!
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Kwiatami, które uszczknąłem,
Pozdrowień przyjmij tysiące!
Ach! Ileż razy się zgiąłem,
Gdy je zbierałem na łące,
I do serca przycisnąłem
Nie raz, a dwa tysiące!

ZDJĘCIE: GAP PHOTOS

J. W. GOETHE
„POZDROWIENIE KWIATAMI”
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ZAKĄTEK

CISZY I SPOKOJU
Kochamy Warszawę, ale metropolia czasem nas męczy… Chcemy
uciec gdzieś w głuszę, ale nie za daleko, by w każdej chwili móc
wyskoczyć do kina czy teatru. Jak pogodzić te sprzeczne pragnienia? Jest na to sposób – zamieszkać w osiedlu Emilianów Leśny.
Jak mówią jego twórcy, to „połączenie nowoczesnego zamkniętego osiedla i detali nawiązujących do przedwojennych willi i okolicznych świdermajerów”. Kameralny kompleks położony jest w jednej
z cenionych części Józefowa, zaledwie 15 minut jazdy samochodem
od centrum Warszawy. Blisko stąd do Jeziora Łacha i trzech rezer-

i każda otoczona jest dużym ogrodem. Można wybrać spośród czterech typów budynków i rodzajów wykończenia pod klucz. Wycinki
drzew na terenach działek (od 1154 do 1305 m²) ograniczono do minimum – właściciele sami zdecydują, które z drzew zachowają. Osiedle
ma wiele ekologicznych rozwiązań – wille będą ogrzewać pompy
ciepła, prąd zapewnią panele fotowoltaiczne. – Ostatnie dwa lata nauczyły nas doceniać przestrzeń, spokój, czyste powietrze. Zamknięci
przez pandemię, w domach próbowaliśmy organizować sobie życie
i pracę w jednym miejscu. Stąd wziął się boom na zakup działek

watów przyrody. Wtopione w gęsty las osiedle składa się z 10 willi
(o powierzchni od 270 do 286 m²) z garażami na dwa samochody

i domów za miastem – mówi Anna Kołodziej, partner w agencji Vilea
Property Boutique specjalizującej się w sprzedaży luksusowych

OPRACOWANIE: BEATA MAJCHROWSKA
ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE, ARCHIWUM WYDAWNICTWA

nowe inwestycje/
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rezydencji. – Jestem przekonana, że Wille z Emilianowa Leśnego to będzie jeden z najbardziej pożądanych adresów w Polsce.
Kompleks 10 rezydencji nie powstałby, gdyby nie inicjatywa
Małgorzaty Tymińskiej, miłośniczki kultury śródziemnomorskiej i przedwojennej architektury. Jej własny dom – prezentowany na łamach „Werandy” – był inspiracją projektu osiedla.
Przekonała do niego przedsiębiorcę i właściciela nieruchomości Andrzeja Banasika, który szukał pomysłu do jak najlepszego
wykorzystania atutów nieruchomości – naturalnie dziewiczego środowiska położonego odpowiednio blisko centrum
Warszawy. Wynikiem ich współpracy jest powstające osiedle
– zakątek ciszy i spokoju.

ANNA KOŁODZIEJ
Vilea Property Boutique
tel. 602 206 111
anna.kolodziej@vilea.pl
www.vilea.pl
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kolor miesiąca /

1.

2.

3.

Ten odcień różu wziął nazwę
od kwiatu wiśni. Kobiecy, ciepły,
przytulny, zmysłowy. W sam raz
na maj, kiedy wiosna w pełnym
rozkwicie.

CHERRYBLOSSOM

5.

6.
8.
7.

1. Lampa wisząca PH 5, proj. P. Henningsen, Louis Poulsen, od 2189 zł, yestersen.com 2. Zestaw sztućców Kip & Co, z mosiądzu i akrylu, 270 zł/dla 4 osób, antipodream.co.uk
3. Kapcie z wełny merynosów, 159 zł, EMU Australia, eobuwie.com.pl 4. Filiżanka ze spodkiem z fabryki ceramiki szlachetnej w Mieroszowie, 32,50 zł, home-sklep.pl
5. Apaszka Pink Drawing Room, ok. 495 zł, roryhutton.co.uk 6. Stylowy szklany świecznik, 76 zł, annabeljames.co.uk 7. Flocked Poddle – świecznik z żywicy i welwetu, 235 zł,
audenza.com 8. Rosse – krzesło w stylu skandynawskim, 349 zł, dkwadrat.pl

OPRACOWANIE: BEATA MAJCHROWSKA
ZDJĘCIA: SHUTTERSTOCK, SERWISY PRASOWE FIRM

4.
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nowości / W KUCHNI

Sprytna półka
Taka wisząca nad wyspą to dodatkowe i wygodne
miejsce do przechowywania. Możesz złożyć ją sam
z cienkich aluminiowych profili Zobal IQube.
Chociaż jest lekka, udźwignie sporo – kieliszki,
talerze, książki kucharskie. Do wyboru: w czarnym
macie, nierdzewnej stali i złocie. zobal.com.pl

Ciekawe połączenia
Oto udany mariaż klasyki z nowoczesnością. Proste kuchenne szafy i szafki
z ciekawymi frontami – dębowe oraz ze spieku kwarcowego – zostały połączone z klasycznymi
dodatkami. Blatem na toczonych nogach przy wyspie, który zastępuje stół, i przeszkloną
witryną z drzwiami przypominającymi ramę obrazu. Ale kuchnia Madera zachwyca
przede wszystkim wysmakowanymi detalami: dębowe fronty są pofalowane,
kwarcowe mają ciekawe miedziane smugi, a blat stołu jest podświetlony.
meble-halupczok.pl

To najgorętszy kolor tego sezonu. Lubimy otaczać się
zielenią, bo odpręża, koi nerwy, a w kuchni wyostrza
smaki. Wystarczy akcent w tym kolorze, żeby
w pomieszczeniu zrobiło się przyjemnie. Dekoracyjna
tapeta w botaniczny deseń, Nidra Border, wprowadzi
sielski nastrój. Za rolkę zapłacimy 580 zł.
woodchipandmagnolia.co.uk

Jak pamiątki z podróży
Palmy, motyle, turkusowy ocean…
Nowa kolekcja Heritage holenderskiej
marki Pip Studio inspirowana
jest egzotycznymi wyprawami.
Porcelanowe miski, talerze i kubeczki
zachwycają unikalnymi wzorami
w klimacie vintage oraz pięknymi
odcieniami różu, błękitów i zieleni…
Talerz Boat Aqua: 70 zł, kubek Painted
Pink: 47 zł. lapomme.pl

OPRACOWANIE: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: SERWISY PRASOWE FIRM

Apetyt na zieleń
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KREUJEMY TRENDY
W ŚWIECIE MOZAIK
www.rawdecor.pl

nowości / W GARDEROBIE
Wszystko na swoim miejscu

W klasycznej szafie trudno tak poukładać rzeczy, żeby każda
była na wyciągnięcie ręki. W garderobie, oprócz tradycyjnych
półek, masz wieszaki i szuflady na różne ubrania. Krawaty,
paski, apaszki – schowasz w wąskich szufladkach, a spodnie
powiesisz na wysuwanym wieszaku. Ten z linii Variant Multi
(szer. do wyboru: 60 do 90 cm) pomieści kilka par spodni,
na pewno się nie pogniotą. rejs.eu

Zawsze otwarta
Już nie musisz ukrywać bałaganu za drzwiami, bo w szafie zawsze będzie
porządek. System Orto to aluminiowe profile, do których mocowane są półki,
drążki na wieszaki i pojemne szuflady, które pomogą przechowywać garderobę.
Montuje się go za pomocą zaczepów, dopasowując do wnęki lub ściany. Ten sam
system wykorzystasz w salonie jako regał z półkami lub ażurową ściankę dzielącą
pokój. komandor.pl

Czyste, suche, odświeżone…
Rozwieszone na suszarce pranie długo schnie i zajmuje miejsce. Pralka QuickDrive
Al Control wypierze ubrania i odwiruje już w 39 minut (jeśli o czymś zapomniałaś,
możesz dorzucić przez drzwi Add Wash), a suszarka z technologią Optimal Dry
dokładnie je wysuszy. Chcesz odświeżyć garderobę? Powieś ją w… szafie parowej
Air Dresser, która usunie nieprzyjemne zapachy i zagniecenia. samsung.com

Do zadań specjalnych
Wieszak Lokaj z jesionowego drewna (699 zł,
zarahome.com) to domowy nieoceniony pomocnik.
W sypialni przyda się do odwieszania ubrań. W łazience
posłuży jako wieszak na ręczniki, a w przedpokoju na
kurtki. Na dolnej półce zmieszczą się ozdobne pudełka
Leela Ash – na szczotki, łyżki do butów i inne drobne
rzeczy. Kupisz je w cenie ok. 220 zł na bungalow.dk
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W ŁAZIENCE / nowości

Jak zasłonić okno...
z pomysłem? Wygodnymi roletami z kolorowej
tkaniny. Rozwijają się z kasety montowanej
na framudze okna. Bardziej dekoracyjne są
plisowane – przypominają delikatną harmonijkę
– składają się w dwóch kierunkach, dzięki czemu
zasłonisz dowolny fragment szyby. Gładkie z różnych
tkanin – od transparentnych po zaciemniające
– wybierzesz w wymarzonym kolorze, bo możesz
przebierać aż w kilkudziesięciu odcieniach! anwis.pl

Design i ekologia
Prosta, minimalistyczna, za to z mnóstwem przydatnych funkcji. Bateria Vitto Black Verdeline
ma perlator, który ogranicza zużycie wody, oraz regulator ceramiczny FerroClick zapewniający
jej dwustopniową regulację i oszczędność nawet do 50 procent. Dobrze wyprofilowana
i długa wylewka zapobiega rozchlapywaniu się wody, a matowa czerń sprawia, że bateria
jest bardzo elegancka. ferro.pl

Wygodnie, na wyciągnięcie ręki

Acanto to praktyczna armatura (smukłe wanny, łatwe w utrzymaniu czystości toalety
bez krawędzi) oraz sprytne systemy do przechowywania. Wewnątrz wiszących szafek są półki
na kosmetyki z portem USB i powiększającym lusterkiem. W dolnych szufladach specjalne
miejsce na szczotki do włosów i suszarkę. A jeśli to za mało – na magnetycznej płycie
nad blatem powiesisz dodatkowe pojemniki na łazienkowe drobiazgi. geberit.pl

Delikatne suszenie
Nawet wełniane ubrania możesz suszyć bez obaw,
że się skurczą lub rozciągną. Suszarka Candy
RapidO ROE H9A3TE-S dobiera temperaturę
i ruchy bębna do rodzaju tkanin. Zrób zdjęcie stercie
ubrań smartfonem, a aplikacja hOn sama włączy
odpowiedni cykl. Cena: 2899 zł. candy-home.com
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nowe kolekcje/

Południowy klimat
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OPRACOWANIE: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

Natura nieustająco w modzie. Tym razem projektantów
zainspirował śródziemnomorski krajobraz. Stworzyli kolekcję
„Ona”, co w języku katalońskim oznacza „fala”. Obszerne
wanny mają łagodne kształty i zrobione są z przyjemnego
w dotyku materiału Stonex®, a umywalki z rewolucyjnej
ceramiki Fineceramic®, która sprawia, że wyglądają lekko.
Szafki z systemem cichego domykania, z szufladami
lub drzwiami mają odcienie południowej przyrody.
Dobierzemy do nich baterie, które oszczędzają wodę
i energię, aż w czterech kolorach – klasyczne chromowane,
czarne matowe oraz nowość: titanium black i rose gold.
W kolekcji znalazły się także pomysłowe dodatki
do przechowywania łazienkowych drobiazgów – tacki
(pomogą utrzymać porządek w szufladzie), kontenerek,
dozownik na mydło i kubek. ROCA.PL/ONA

11/04/2022 22:49

dobry pomysł/

Duży stół jak w jadalni, blat między wyspą
a szafkami, a może minibarek przy ścianie?
Ladę kuchenną można wykorzystać na wiele
sposobów. Jest lekka i nie przytłacza wnętrza,
a przy tym praktyczna. Zamieni kuchnię
w wygodne miejsce do gotowania
(to dodatkowy blat) i rodzinnych spotkań
przy wspólnym stole. Łatwo dopasujesz ją
do pomieszczeń małych albo o nietypowym
rozkładzie – blatem obudujesz ścianę
czy niepraktyczny filar, przytniesz go
asymetrycznie, podwiesisz pod nim witrynę,
dzięki czemu zyskasz dodatkowe miejsce
do przechowywania.
W firmie Häcker znajdziesz wiele
kuchennych półwyspów, które dopasujesz
do każdego stylu wnętrza. Są blaty
laminowane (w 50 kolorach), drewniane,
kamienne, ceramiczne czy ze spieków
kwarcowych. Wszystkie blaty, lady, barki
i inne produkty firmy Häcker powstają
w sposób zrównoważony dla środowiska,
a co najważniejsze – z użyciem ekologicznych
materiałów i technologii.
HAECKER-KUECHEN.COM/PL

OPRACOWANIE: AGNIESZKA WÓJCIŃSKA ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

Wygodny
półwysep
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Untitled-1 1

18/04/2022 23:43

To jest modne/

SALON NA TARASIE
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OPRACOWANIE: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

Czas zacząć pikniki i przyjęcia na świeżym powietrzu. W ogrodzie i na tarasie przydadzą się wygodne meble. Georgia Garden marki Sika
Design to romantyczna kolekcja inspirowana stylem kolonialnym i duńskimi meblami z wikliny. Na sofie i fotelach Charlot z powodzeniem
zasiądzie czteroosobowa rodzina. Mają konstrukcję z aluminium, zaś siedziska i oparcia ręcznie wyplecione ze sztucznych włókien ArtFibre.
Wyglądają jak naturalny rattan, a nie zniszczy ich deszcz i nie wyblakną od słońca. Dobierzesz do nich barek – na naczynia i przekąski.
Na mniejszym tarasie zmieszczą się zgrabne foteliki Emma (z tej samej kolekcji; dokupisz do nich poduszki w dowolnym kolorze), ale żeby
nie zrobiło się monotonnie, postaw przy nich stolik jak z paryskiego bistro. Z takiego salonu pod chmurką nie będzie się chciało wychodzić!
LOVELYBASKETS.PL

12/04/2022 20:12

INSPIRACJE /

KONWALIA
I ZŁOTO

ZDJĘCIA I STYLIZACJA: ANNA SIMON, KINGA BŁASZCZYK-WÓJCICKA, GREEN MORNING.PL OPRACOWANIE: REDAKCJA
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W grupie i solo
Konwalie możemy dołożyć do bukietów z dużymi
kwiatami – hortensjami, bzami, peoniami i tulipanami,
bo delikatne dzwoneczki pięknie wypełnią kompozycję.
Albo zrobić z nich minibukieciki, dodając gałązki
asparagusa i przewiązując całość koronkową wstążeczką.
Ładnie ozdobią zastawę stołową – sztućce albo talerze.
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Zaplecione
Konwalie mają elastyczne ogonki
i dają się łatwo zaplatać w wianki
o fantazyjnych kształtach, np. serc.
Szczególnie elegancko wyglądają
z innymi białymi kwiatami, dlatego
trafiają do bukietów ślubnych,
komunijnych wianków czy na stoły
weselne. Oryginalną dekoracją
przyjęcia w ogrodzie może być
ozdobiony minibukiecikiem
i długimi wstążkami… wieszak.
Łatwo go zahaczyć na gałęzi
drzewa czy zielonym krzaku.

MAJ 2022 | 25

022-026_INSPIRACJE konwalia 5 bTOK_G_Artur_P_ak R mk.indd 25

12/04/2022 00:01

26 | MAJ 2022

022-026_INSPIRACJE konwalia 5 bTOK_G_Artur_P_ak R mk.indd 26

12/04/2022 00:05

To jest modne/

OPRACOWANIE: REDAKCJA
ZDJĘCIA: KAT MIKSTACKA, MATERIAŁY PRASOWE

STÓŁ CAŁY W KWIATACH
Peonie, maki czy łąkę, a może kolibry albo
burbońskie lilijki – jaki wzór wybierzesz?
Bieżniki i dopasowane do nich lniane
serwetki z nowej kolekcji „Werandy”
przygotowanej we współpracy z polską
manufakturą AsArtem są kolorowe i stół nimi
nakryty będzie się wyróżniał. Możesz położyć
je na blacie albo na gładkim obrusie. Ciekawy
pomysł: ustaw porcelanę w delikatne wzory
na serwecie w podobnym odcieniu. Różne
desenie nie będą się gryzły, bo połączy je
kolor. Bieżniki (40 x 180 cm) kosztują 125 zł,
serwetki zaś (2 szt./komplet) 85 zł. Szkło
i porcelanę też kupisz w naszym sklepie.
SKLEP.WERANDA.PL

KOLOROWE
PRZYJĘCIA
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inspiracje/

Nie musisz mieć
zielonych hektarów,
żeby spędzać popołudnia
w ukwieconym
pachnącym zakątku.
Zobacz, jak łatwo można
zaaranżować miniogrody

W KWIATACH

TEKST: BEATA MAJCHROWSKA ZDJĘCIA: GAP PHOTOS, PICTURE PRESS, LIVING4MEDIA,
PELARGONIUMFOREUROPE, MATERIAŁY PRASOWE FIRM, ARCHIWUM WYDAWNICTWA

na balkonach i tarasach.
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Nawet na niedużym balkonie można stworzyć
kwiatowy raj. Ustaw kilka donic z lawendą,
kocimiętką i różami. Oryginalny pomysł
dla niecierpliwych to posadzenie kępy groszku
pachnącego – szybko rośnie (dochodzi nawet
do 2 metrów wysokości). Mieszaj kwiaty z ziołami
i drzewkami owocowymi (są odmiany do hodowania
w donicy). Będzie dekoracyjnie i… smacznie.
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Królowe letnich balkonów to pelargonie, surfinie i petunie.
Wybierz kaskadową pelargonię i posadź ją w wysokiej doniczce – będzie
wyglądała jak fontanna z kwiatami. Z pnących klematisów zrobisz kwitnącą
ścianę – wystarczy, że posadzisz je przy ażurowej kratce.
Na minibalkonach sprawdzą się drzewka cytrusowe w wysokich słupkowatych
donicach czy rośliny przytwierdzone do ściany domu albo balustrady.
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Do zrobienia miniogródka wystarczy jedna duża
skrzynia. Wstaw do niej drabinkę, po której
puścisz pnącza: weź cztery pnie brzozy i rozepnij
na nich stalowe linki, tworząc kratkę. Potem
zaaranżuj piętrową rabatę: najniżej posadź
zwieszające się ogóreczniki, dalej nagietki, za
nimi wyższe jeżówki i ozdobną szałwię. Po kratce
niech pną się klematis, wiciokrzew, bluszcz
albo jeżyny.
32 | MAJ 2022
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Zrób dekoracje z rzeczy,
które masz pod ręką:
konar zamień w wieszak
dla lampionów, a stare
wiadro w donicę.
Nie sadź wszystkich roślin
w pojemnikach – ziołami
zasłoń nasłonecznione
tarasowe murki i schody.
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ZAKUPY /

DYWANYNATARAS

3.

2.

5.

4.

7.

8.

6.

9.

1. Winylowy dywanik we wzór kafli Azulejos, śr. 70 cm, 119,99 zł, Sparrowfloor, allegro.pl 2. Żółty w ananasy, różne rozmiary, od 219 zł, Floorita, bonami.pl
3., 8. Aventura w kolorowe kwiaty albo geometryczny wzór, wodoodporny, tkany na płasko, różne rozmiary, od 101,90 zł, carpeto.pl 4. Panama w liście monstery,
z plastyku z recyklingu, różne rozmiary, od ok. 344 zł, Fab Habitat, zohiinteriors.com.au 5. Solana Dot, ręcznie tkany z juty, śr. 200 cm, 830 zł, rugvista.pl 6.
Granatowy z motywem kotwicy, różne rozmiary, od 299 zł, Floorita, bonami.pl 7. W śródziemnomorski ornament, 151,5 cm x 151,5 cm, 149 zł, Esschert Design,
mangustahome.pl 9. W geometryczny wzór, ręcznie tkany z wełny syntetycznej, dostępny też w odcieniu miodowym, śr. 160 cm, ok. 506 zł, AFK Living, ksl-living.fr

OPRACOWANIE: AGNIESZKA WÓJCIŃSKA ZDJĘCIA: SERWISY PRASOWE FIRM

1.
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ZAKUPY/

SOFA

Ogromny narożnik do dużego salonu
albo zgrabna filigranowa kanapa

do małego kącika. Jeśli ciekawie ją ustawisz,
powstanie wygodne miejsce do relaksu.
Zobacz, jak możesz to zrobić.

PIKOWANA SOFA ABBY, OK. 6700 ZŁ, SOFACOMPANY.COM
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w centrum uwagi
SOFA SIESTA, 3359 ZŁ (CENA ZALEŻY OD WYBORU TKANINY), SALONY AGATA, AGATAMEBLE.PL

Blisko ściany, na środku pokoju,
w niszy pod schodami... Możesz
ustawić ją, gdzie chcesz, ale
pod jednym warunkiem
– siedząc na niej, dobrze mieć
widok na okno, kominek
lub... telewizor. Postaw przed nią
stolik, żeby móc odłożyć książkę
lub kieliszek wina. Do pary
z sofą – wygodny fotel lub puf,
który może pełnić rolę drugiego
stolika.
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MODUŁOWA SOFA JAGGER, RIVIERA MAISON,
LOVELYBASKETS.PL

przy kominku
Przy kominku najlepiej wyglądają dwie sofy,
ustawione tak, żeby móc zerkać na palący się ogień.
Mogą być z tej samej kolekcji lub zupełnie inne
– pod warunkiem, że będą w podobnym stylu
i dopasowane kolorystycznie. Ustawiając między
sofami stoliki, zdobądź się na trochę fantazji
– niech różnią się kształtem, wielkością, materiałami.
Wszystko dozwolone – od designerskich form po retro,
na niskich nóżkach, z marmurowymi blatami.
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SOHOHOME.COM

SOFA MIĘDZY OKNAMI, ZDJĘCIE:

przy oknie

THE WILLOW W EKOLOGICZNEJ SKÓRZE, OK. 4400 ZŁ, DFS.CO.UK

Przestrzeń między dwoma oknami
w salonie to idealne miejsce na
niewielką sofę. Siedząc, będziesz miała
za plecami światło od okna, a przed
sobą równomiernie oświetlony pokój
– przy sofie postaw lampę podłogową,
a mniejszą na stoliku lub konsoli.
Zrobi się przytulnie.

NEVADA, WERSJA Z SZEZLONGIEM, 2942 ZŁ, MEBLEVIPDESIGN.PL
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HOLSMUND, NAROŻNIK Z FUNKCJĄ SPANIA, 2499 ZŁ, IKEA.COM

Jeśli za oknami masz piękny
widok – na ogród lub drzewa
– ustaw sofę naprzeciwko.
Duże przeszklenia,
od podłogi do sufitu,
są jak obraz, który zmienia
kolory wraz z porami roku.
Możesz podziwiać krajobraz,
siedząc wygodnie na
rozłożystej sofie i popijając
herbatę.
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FOT. MARCIN GRABOWIECKI, NOBONOBO.PL

FEZA, OD 13 376 ZŁ (NAROŻNIK), PROJ. KAŁASA CONCEPT,

od ściany do ściany
W dużym salonie ustaw sofę
w kształcie litery U, a jeśli
nie masz miejsca, zastąp ją
mniejszą i dostaw do niej
zgrabne foteliki, leżankę.
Zaokrąglone kształty oparć
stworzą intymny zaułek
w formie podkowy, który
sprzyja popołudniowej
drzemce, wieczornym seansom
filmowym czy po prostu
pogawędkom z przyjaciółmi.
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ZDJĘCIE: MIND THE GAP

NORDAL, 6889 ZŁ, SKANDYNAWSKIE.PL

OPRACOWANIE: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: WYDAWNICTWA , MATERIAŁY PRASOWE

w kąciku
Twój niewielki salon pełni równocześnie
rolę sypialni i musi jeszcze zmieścić aneks
kuchenny? Gdzie tu miejsce na sofę?
Z pewnością wygospodarujesz kącik,
na przykład w rogu, w którym zmieści się mały
mebel. Dosuń ją do ściany, a jeśli zostało ci
trochę wolnej przestrzeni pomiędzy, wsuń
wąską konsolę na lampkę, wazon z kwiatami.
Nad sofą powieś obraz lub stwórz na ścianie
minigalerię ze zdjęć.

ANNA (W PASKI), OK. 5300 ZŁ, SOFACOMPANY.COM
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zakupy/

SZKŁO

DO ZIMNYCH NAPOJÓW

1.

Cytrynowa lemoniada,
woda z rozmarynem
albo ogórkowy koktajl
orzeźwią jeszcze
bardziej, jeśli podasz
je w szkle kolorowym
jak lato.
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3.

2.

6.

błękity
i turkus
4.

OPRACOWANIE: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

5.

7.

1., 2. Cancun, żółte szklanki ze szkła dmuchanego, 139,90 zł/6 szt.;
Tortoise, w nakrapiany niebieski wzór, 199,90 zł/4 szklanki, karafka,
199,90 zł, westwingnow.pl 3. Raami Iittala, 111 zł/2 szt., fabrykaform.pl
4. Starke Pro Arube, 45,90 zł, garneczki.pl 5. Ceramiczne podstawki
Felicitas, 64,90 zł/3 szt., westwingnow.pl 6. Łyżeczki koktajlowe
Tiffany, 59 zł, fabrykaform.pl 7. Szklane słomki, 59,90 zł/6 szt.,
zarahome.com 8. Szklanki do napojów z kolekcji westwingnow.pl

8.
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żółte i zielone

4.

2.

3.

6.

1.
5.
1. Boston, Villeroy & Boch, niskie, z grubego szkła, 85 zł/szt., rossi.pl
2., 3., 4., 8. Karafka Greenie, 119,90 zł/1,3 l; szklanki Tumbli, 159,90 zł/6 szt.;
Pinneapple, pojemnik na lód, 399,90 zł; Colored, 189,90 zł/6 szt., westwingnow.pl
5. Foremka do lodu, amazon.pl 6. Splash, zestaw 6 szklanek, 275 zł, Anna von Lipa,
yestersen.com 7. Ibiza, 25,90 zł/6 szt., garneczki.pl

8.

7.
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słoneczne
i pomarańczowe

2.

1.
7.

3.

4.
5.
6.

9.
8.
1. Szklanki Hammered, ok. 190 zł/4 szt., brostecopenhagen.com 2. Trellis,
ok. 110 zł/2 szt., bungalow.dk 3. Colorata, 14,90 zł; karafka WMF,
119,99 zł/1 l, mensahome.eu 4. Szklana słomka, 59,90 zł/6 szt.,
zarahome.com 5. Mieszadełko, 5,38 zł/24 szt., godanparty.pl
6. Amber LSA, ok. 225 zł/2 szt., amara.com 7. Dzbanek Hammared, 179 zł,
moremadam.pl 8. Wyciskacz do cytrusów, 29,99 zł, tojestkuchnia.pl
9. Szklanka Lemonade, 102 zł/2 szt., kulina.pl
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przezroczyste

1.

3.
2.

4.

5.
8.
7.

1., 2. Mixology, do cydru, 35,95 zł/6 szt.;
Parzenica, ze wzorem góralskim, 30,95 zł/
6 szt., krosno.com.pl 3., 6. Bichiera, ze szkła
kryształowego, 99,90 zł/4 szt.; taca Aladora,
119,90 zł, westwingnow.pl
4., 5., 7. Słoik Hepburn, ze słomką,
322 zł; łyżeczki mosiężne, 89 zł/2 szt.; kostki
chłodzące, 96,90 zł, fabrykaform.pl
8. Ripple, wys. 14 cm, 249 zł/4 szt.,
yestersen.com 9. Grand Cru, ze szkła
z recyklingu, 101 zł/4 szt., designforhome.pl

9.

OPRACOWANIE: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

6.
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Roma Graphit

Bielsko-Biała | CzęstochowaIGdańsk | Gorlice | Gorzów Wlkp. I Katowice | Kielce | Konin | Koszalin | Kraków | Łódź | Lubin | Mszana | Nowy Sącz | Opole |
Ostrów Wlkp. | Płock | Poznań | Radom | Rzeszów | Sochaczew | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Zgorzelec

The german kitchen.
Since 1898.

www.haecker-kuechen.com/pl

KUCHNIA
NIETYPOWA…

PROJ. KLAUDIA WAGNER

weranda radzi /

…urządzona w rogu salonu, na poddaszu, a nawet pod schodami.
Też może być wygodna, pod warunkiem, że wykorzystasz w niej
sprytne rozwiązania.
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PROJ. DECOROOM.EU

Aneks w rogu

PROJ. MARTYNA PŁANETA I JAKUB FIGURSKI

PROJ. DECOROOM.EU

Jeśli na kuchnię masz
miejsce w rogu salonu,
musi ona pasować do całej
otwartej przestrzeni,
nie może wyglądać jak inne
pomieszczenie. Zamów szafki
na wymiar, dobierz kolory
i materiały do wystroju salonu,
by wszystko tworzyło zgrabną
całość – radzi Aleksandra
Miodowska, architektka
wnętrz z pracowni Decoroom.
Elementem łączącym
niech będzie półwysep,
przy którym można usiąść.
Kuchnia nabierze przytulnego
charakteru i będzie zachęcała
do wspólnego spędzania
czasu. Jeśli chcesz oddzielić
obie strefy, zrób ażurowe
przepierzenie (ściankę
z drewnianych lameli,
szkła lub metalowej siatki)
– nie zabierze światła
i miejsca.
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Na jednej ścianie

PROJ. MARTA NAPIÓRKOWSKA-ŁOSIN / MANADESIGN.PL

PROJ. DECOROOM.EU

Masz do dyspozycji tylko jedną ścianę? Wykorzystaj ją
w stu procentach. Zrób kuchenny regał, ale żeby
nie było monotonnie, z dwoma rodzajami frontów.
A jeśli nie potrzebujesz aż tak wielu szafek, zrezygnuj
z górnych, a ścianę wykorzystaj jako miejsce na
dekoracje – i ułóż pasek ciekawej tapety. Jeśli chcesz
optycznie powiększyć pomieszczenie, zdecyduj się
na lustrzane fronty – odbicia sprawią, że miejsce
wyda się większe.
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TO SIĘ PRZYDA!
Już nie musisz
zabudowywać wiszącego
okapu – te nowoczesne
są zgrabne i bardzo
ładnie prezentują się nad
płytą. Falmec Polar Rame
wygląda jak nowoczesna
lampa – ma kształt tuby
w modnym miedzianym
kolorze. Dzięki filtrowi
węglowemu szybko
i cicho pochłania zapachy,,
a wbudowane ledy
równomiernie oświetlają
blat. Kosztuje ok. 4300 zł,,
FALMECPOLSKA.PL

Okap Downdraft FDW 908 IB XS
możesz schować w blacie,
w miejscu najmniej wykorzystywanym
– na przykład między płytą grzewczą a ścianą.
Jeśli często gotujesz, zostaw wysunięty na stałe
nad blat, a jeśli rzadziej – tylko na czas gotowania.
Cena: ok. 7500 zł, FRANKE.COM

Nie marnuj miejsca,
jeśli masz go
niewiele.
W narożniku
zamontuj płytę
grzewczą. Model
gazowy FHNE COR4
3G TC XT C Neptune
ma żeliwne ruszty i cztery palniki
ułożone w kształt litery L
– do każdego z nich dosięgniesz
bez problemu. Cena: ok. 3500 zł,
FRANKE.COM

PROJ. MAŁGORZATA ŁOTYSZ,
KAROLINA BENOIT

Tej kuchni z salonu
prawie nie widać.
Oddziela ją ściana
ze szklanych tafli
w metalowych ramach,
a duży bufet ustawiony
tuż za nią zasłania dolne
kuchenne szafki i agd.
Ogromna prosta biała
szafa nie przypomina
typowej kuchennej
zabudowy, choć to
w niej ukryta jest część
sprzętów, naczynia,
żywność itp.
W takim wielkim meblu
porządek zapewnią
specjalne systemy do
przechowywania – kosze,
półki, szuflady, uchwyty
– by każda rzecz znalazła
swoje miejsce.
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TO SIĘ PRZYDA!

Tę małą zmywarkę (43,8 x 55 cm) możesz postawić
nawet na blacie. Umyje sześć kompletów naczyń,
a gdy skończy pracę, zasygnalizuje to dźwiękiem.
Do wyboru sześć programów zmywania
(w tym tryb eko oszczędzający wodę
i energię) w pięciu temperaturach.
Model Candy CDCP 6S kosztuje 1349 zł,
CANDY-HOME.COM

Wąska i długa

PROJ. MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA

PROJ. EWELINA ŚLOTAŁA

Narożna szafka jest głęboka i bardzo
pakowna. Ale jak wygodnie siegnąć do najdalej
ukrytych sprzętów? Magic Corner to system,
który umożliwia wyciągnięcie całej zawartości
szafki na zewnątrz. Pociągnij uchwyt
ramy i odchyl w bok, a wewnętrzne półki
automatycznie przesuną się na miejsce tych
z przodu. Na szerszych półkach zmieszczą się
naczynia używane na co dzień, na węższych
drobne agd, PEKA.PL
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PROJ. JOANNA KIRYŁOWICZ

DOMAGALADESIGN.COM

PROJ. EGPROJEKT.PL

PROJ. FILIP DOMAGAŁA /

Pamiętaj, aby wąskiej kuchni nie zabudowywać od góry
do dołu, zbyt duża liczba mebli ją przytłoczy i optycznie zmniejszy.
Trudno w niej wygospodarować miejsce na tradycyjny stół
z krzesłami, więc wykorzystaj długi, wąski i wysoki blat
na środku, przy którym zjesz, ale też przygotujesz posiłek.
Niewielki stolik możesz dostawić do boku szafy albo zamontować
do ściany i składać, kiedy jest niepotrzebny.
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PROJ. ŁUKASZ MICHALSKI/JMWARCHITEKCI.PL

TO SIĘ PRZYDA!
Czterodrzwiowa lodówka Haier
Multidoor 7 HTF-610DSN7 ma
pojemność XXL. Dzięki funkcji
Switch Zone w zależności
od potrzeb przełączysz komory
z chłodzenia na zamrażanie
lub odwrotnie. Nabiał, mięso
i ryby dłużej pozostaną świeże
w specjalnej strefie Dry Zone,
zaś owoce i warzywa w komorze
Moisture Zone. Technologia
Fresher Techs i ABT® uchroni
zawartość lodówki od zarazków,
a produkty dłużej zachowają
wartości i smak. System Daylight
oświetla każdy zakamarek,
więc łatwo znajdziesz to, czego
szukasz, HAIER-EUROPE.COM

Taki mały zlew (30 x 14,8 cm) zmieści się nawet
na bardzo małym blacie. Najlepiej zamontuj
go pionowo – zajmie jeszcze mniej miejsca.
Zrobiony jest ze stali w złotym kolorze.
Model Alveus Monarch Variant 110 kosztuje
1259 zł, ALEZLEW.PL

CELESTYNA KRÓL, OLA DERMONT, AYUKO STUDIO, ŁUKASZ ZANDECKI, RAFAŁ LIPSKI, MICHAŁ MUTOR

Pod skosem i schodami

OPRACOWANIE: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: MARTA BEHLING/PION POZIOM, TOM KUREK, ARCHIWUM WYDAWNICTWA/YASSEN HRISTOV,

Nietypowym, ale praktycznym miejscem na kuchnię
jest przestrzeń pod schodami. Ukryta w głębi
nie będzie dominowała w salonie. Jeśli wykończysz
szafki materiałami, z jakich zrobione są schody,
ładnie wkomponuje się we wnękę. Pod stopniami
możesz zrobić praktyczne wysuwane szuflady.
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DO KUPIENIA W SALONACH AGATA,

NA ZDJĘCIU: MEBLE MODUŁOWE QUBIK,

AGATAMEBLE.PL

ZDJĘCIE: IKEA.COM

PROJ. ARCHOMEGA.PL

CELESTYNA KRÓL, OLA DERMONT, AYUKO STUDIO, ŁUKASZ ZANDECKI, RAFAŁ LIPSKI, MICHAŁ MUTOR

Nawet gotowe meble można tak ze sobą zestawić, żeby wyglądały
pod skosem jak robione na wymiar. – Ważne jest też zaplanowanie blatu
w odpowiednim miejscu – część, przy której będziemy jedli, urządźmy
w najniższym punkcie, a ta, przy której kroimy i gotujemy, stojąc,
w najwyższym – przypomina Aleksandra Miodowska
z pracowni Decoroom.
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wernisaż /

ANNA WARDĘGA-CZAJA

Annę Wardęgę-Czaję
interesują ludzie
pozornie zwykli.
Mówi do nich:
– Widzę was!
Z ulotnych momentów
tworzy opowieści.

SCENY
Z ŻYCIA
1.

Z ANNĄ WARDĘGĄ-CZAJĄ
ROZMAWIAŁA AGNIESZKA WÓJCIŃSKA

4.

2.

3.
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FOT.: ARCHIWUM PRYWATNE

Lubisz obserwować ludzi?
Robię to, odkąd pamiętam. Słucham też przypadkowych
rozmów. Z tych wyrywków codziennego życia, zauważonych
mimochodem na ulicy czy w autobusie, staram się odczytać
historie. Zapamiętuję poszczególne osoby, czasem robię
im zdjęcia, a potem układam w kompozycje na płótnie.
Co muszą mieć w sobie, żeby przyciągnąć twoją uwagę?
Każda twarz ma w sobie głębię, emocje, historię. Pociąga
mnie pozorna zwykłość. Jak w reportażu. Człowiek równa się
opowieść. Dzieje się wprawdzie w mojej głowie, bo z osobami
z obrazów nie rozmawiam, ale historia jest zapisana w twarzy.
Zresztą bardzo lubię czytać polskie reportaże o codziennym
życiu i zwyczajnych ludziach, na przykład Mariusza Szczygła.
To dlatego malujesz realistycznie?
Rozumie się to samo przez się, skoro interesuje mnie
człowiek. Jego emocje można oddać przez abstrakcję, jednak
ja wolę obserwację bardziej dosłowną. Tworzę nie tylko
obrazy, ale i murale. Szukając pomysłów, oglądam radzieckie
mozaiki z elewacji budynków. Inspiruje mnie socrealistyczne
uproszczenie formy, geometryzacja podkreślona kolorem.
Mama z córeczką w tramwaju, para w galerii
i ta z telefonami na łóżku – co to za sceny?
To sytuacje, które same ułożyły się w obrazy. Gdy zobaczyłam
mamę pokazującą córeczce przez okno pojazdy i ludzi,
ujęła mnie czułość tej relacji i fascynacja małego człowieka
światem. Było wtedy bardzo intensywne słońce,
które podkreślało ich figury. W wielu moich pracach
pobrzmiewa smutek, ta jest optymistyczna. Parę pod obrazem
z Minotaurem i Tezeuszem zobaczyłam z kolei na weselu
przyjaciela. Zestawienie mitologicznej historii i relacji tej
dwójki wydało mi się tak symboliczne, że zrobiłam im zdjęcie
i namalowałam. Scenę z telefonami podpatrzyłam na studiach,
gdy pozowało nam dwoje nagich modeli. W przerwie usiedli,
patrząc w smartfony. Ujęła mnie naturalność tej sceny,
taka kwintesencja naszych czasów. To by się mogło zdarzyć
komukolwiek z nas. Na obrazie domalowałam im w tle pokój.
Za to ludzie śpiący na schodach to pełen surrealizm.
A wiesz, że ten obraz też powstał na podstawie zdjęcia
reporterskiego? Zrobiono je w latach 50. w Nowym Jorku,
1 stycznia, po sylwestrze. Na płótnie dodałam kolory,
a zwykłe schody zamieniłam na ruchome, które się nie kończą.
Tak podkreśliłam zawieszenie postaci w otaczającym nas
technologicznym świecie.
Twoje prace kojarzą się z Edwardem Hopperem.
Jest jednym z moich ukochanych malarzy i jednym
z najsmutniejszych w historii. Genialnie pokazuje
osamotnienie i to, że największe ludzkie dramaty dzieją się
w momentach pozornie zwyczajnych. Jego postaci,
pozostawione w chłodnej, obcej przestrzeni, odbieram bardzo
pierwotnie i głęboko. Ja nie jestem jednak taką pesymistką
i mam w sobie dużo czułości dla drugiego człowieka. Staram
się pokazać, że to właśnie on, jego zainteresowanie, jest dla
nas ratunkiem i daje nadzieję. To taka moja misja – żeby ludzie
zatrzymali się na chwilę i dostrzegli innych. •

5.

6.

1. „Anna_Tadeusz
i minotaur”, 2021 r.
2. „Klatka”, 2021 r.
3. „Podróż”, 2021 r
4. „Schron”, 2021 r.
5. „Obmycie”, 2020 r.
6. „Intymność”, 2021 r.
7. „Sen”, 2021 r.

Kontakt: Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, NAPIORKOWSKA.PL

7.
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wystawy /

Feliks Michał Wygrzywalski, „Gdynia 1925”

Flakon na perfumy,
Manufaktura
Heinricha
Hoffmanna,
Jablonec nad Nysą,
Czechosłowacja,
ok. 1927; torebka
kopertowa,
Japonia, lata
1925–1935

Boża Zatoczka

Kto by pomyślał, że to tętniące dziś życiem miasto
jeszcze nie tak dawno było zacisznym zakątkiem, osłoniętym
od wiatru przez wydmy. Wśród leśnych torfowisk stało
zaledwie kilkanaście rybackich chat oraz jeden kurort
z drewnianym pomostem i płatną plażą dla letników.
Wszystko zmieniło się, kiedy w 1923 roku uroczyście otwarto
tam jeden z najnowocześniejszych portów w Europie.
Do Gdyni masowo ściągali admiratorzy żeglugi, a wśród
nich grono artystów żądnych uwiecznić na płótnach morze,
miasto i port. W ciągu stu lat uzbierał się bogaty zbiór prac
– od realistycznych dzieł wybitnych marynistów jak Marian
Mokwa czy Antoni Suchanek, przez impresjonistyczne wizje
Włodzimierza Radziszewskiego, po nowoczesne abstrakcje
Kazimierza Ostrowskiego. Ciekawa i warta zobaczenia
propozycja na otwarcie letniego sezonu i powitanie z morzem.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19
Jakie rewolucyjne zmiany zaszły w damskim
ubiorze w XIX i XX wieku? Czy kreacje podążały
za żurnalowymi trendami i jak bardzo ograniczały
je obyczajowe reguły…? Dowiesz się, zwiedzając
rzeszowską wystawę. W jednym miejscu zgromadzono
unikatowe stroje i akcesoria: puzderka i kuferki z lucite,
buty ze skór egzotycznych gadów, wachlarze z piór
i jedwabiu, flakony na perfumy z czeskiego szkła
z lat 30. Wystawie towarzyszą lekcje muzealne,
podczas których można m.in. dowiedzieć się, co to jest
szylkret i do czego wykorzystywano ptasie pióra.

MORZE/MIASTO/PORT, do 5 czerwca 2022 w Muzeum Miasta Gdyni,
ul. Zawiszy Czarnego 1

MODOWY LUKSUS, do 28 sierpnia 2022; zakupiona
kolekcja pochodzi ze zbiorów Hanny Szudzińskiej

Wachlarze i pióropusze

TEKST: JOANNA KORNECKA ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

Tak wdzięcznie i nieco pieszczotliwie mówiło
się sto lat temu o Gdyni. Zanim spokojna
nadmorska wioska stała się miastem, wabiła
sielskim spokojem i dobroczynnym klimatem
nie tylko letników, ale i licznych artystów.
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Jacek Malczewski „Autoportret”, własność Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. pracownia digitalizacji MNK

Tamara Łempicka „Młoda dziewczyna w zielonej sukience”, 1927–1930, sklejka, olej, Centre Pompidou,
Musèe National d’art Moderne – Centre de création Industrielle, Paryż

Wielki romantyk
Baronowa z pędzlem
Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9
„Życie jest jak podróż. Spakuj tylko to, co najbardziej potrzebne…”
– mawiała Tamara Łempicka, ikona stylu, symbol wolności i niezależności.
Od najmłodszych lat brylowała wśród arystokratów, bankierów i gwiazd filmu,
raz po raz kradnąc serca kolejnym ukochanym. Dziś uchodzi za jedną
z najbardziej rozpoznawalnych i najdroższych artystek XX wieku. Lubelska
wystawa zabiera w podróż po świecie jej dzieł i epoki, w której tworzyła.
Oprócz obrazów zobaczymy fantastyczne stroje, meble i rzemiosło art déco.

Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3 Maja 1
Nazywany „poetą malarstwa i malarzem poezji”. Obdarzony
ogromną fantazją i wrażliwością, w swoich obrazach przemycał
fascynacje folklorem i ludowymi legendami. Jak w 2022 roku,
ogłoszonym Rokiem Romantyzmu Polskiego, mogłoby zabraknąć
rusałek, chimer i faunów Jacka Malczewskiego? Jego romantyczne
wizje pokazuje krakowskie Muzeum Narodowe.
JACEK MALCZEWSKI ROMANTYCZNY, do 31 lipca 2022

TAMARA ŁEMPICKA. KOBIETA W PODRÓŻY,
do 14 sierpnia 2022

Igłą i nitką
Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28–42
Były lata 60., kiedy zamiast nudnej akademii z okazji
rocznicy rewolucji październikowej zaproponowała…
pokaz mody. I tak przy bigbitowych rytmach wychodziły
na wybieg modelki w jednorzędowych marynarkach,
kaszkietach i minispódniczkach, wcielając się w postaci
Anny Kareniny czy Lenina. W tym roku Grażyna Hase
skończyła 83 lata. Czas przyjrzeć się jej brawurowej
karierze – modelki oraz projektantki Mody Polskiej,
Telimeny czy Cory.
GRAŻYNA HASE. ZAWSZE
W MODZIE, od 28 kwietnia 2022
Grażyna Hase w kostiumie
„Lenin” na premierowym
pokazie kolekcji „Kozak Look”,
1967, fot. Cezary Marek
Langda, PAP; modelka w
płaszczu z kolekcji militarnej
Grażyny Hase, fot. Krzysztof
Gierałtowski, 1968;
na manekinie zaprojektowana
przez Grażynę Hase spódnica
z halką i kamizelka
z jedwabnej tafty,
lata 90. XX w.

060-061_WYSTAWY maj_TOK_G_P_ak_R mk.indd 61

MAJ 2022 | 61

12/04/2022 01:40

arcydzieła w polsce /

PLAŻA W POURVILLE (1882 R.)
– JEDYNY W POLSKICH
ZBIORACH OBRAZ MISTRZA
IMPRESJONIZMU, CLAUDE’A
MONETA. ZAPIS MALARSKICH
POSZUKIWAŃ ARTYSTY
PROWADZONYCH PODCZAS
PLENERÓW SPĘDZANYCH
NA WYBRZEŻU NORMANDII.
„PLAŻA W POURVILLE” TRAFIŁA
NA PIERWSZE STRONY GAZET
W 2000 ROKU, GDY OBRAZ
ZOSTAŁ SKRADZIONY. ZŁODZIEJ
WYCIĄŁ PŁÓTNO Z RAM,
PODKŁADAJĄC NA JEGO MIEJSCE
NIEUDOLNĄ KOPIĘ. PŁÓTNO
ODZYSKANO W 2010 ROKU
I PODDANO KONSERWACJI.
OBECNIE MOŻNA JE OGLĄDAĆ
W MUZEUM NARODOWYM
W POZNANIU.
ROZMOWA
Z PIOTREM MICHAŁOWSKIM,
KURATOREM GALERII SZTUKI
EUROPEJSKIEJ MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Jedyny w Polsce obraz Moneta, na dodatek ukradziony wprost
z muzeum – to historia zupełnie jak z sensacyjnego serialu.
To przede wszystkim przykry incydent, o którym nie chcę
mówić. Odzyskaliśmy go, to najważniejsze – tym bardziej się
cieszę, że znalazł się w moje urodziny (śmiech). Ale oczywiście
zrobił się wkoło niego szum. Wcześniej wisiał sobie cichutko
i spokojnie, trochę niezauważalny.
Niezauważalny? Monet?
Bo to nie jest klasyczny Claude Monet. Wszyscy kojarzą jego
kolorystyczne rozbuchanie, nenufary itp. A tu mamy utrzymany
w pastelowych barwach szkic, studium właściwie. Na dodatek
werniksy fałszowały kolorystykę. Był werniksowany, żeby nie
niszczał, ale werniks też ciemnieje i łapie kurz. Po renowacji
trochę odżył, można powiedzieć.
W Poznaniu na początku płótno Moneta nie zrobiło furory.
Obraz kupiony został trochę z przypadku. Niemiecki
marszand Paul Cassirer miał objazdową wystawę francuskich
impresjonistów, których mocno promował. Nie było to łatwe,
bo Niemcy woleli swoje malarstwo. W 1906 na wystawie
w Poznaniu „Plażę w Pourville” kupiło niemieckie Towarzystwo
Artystyczne. Zrobili potem depozyt w Kaiser Friedrich Museum
o wartości 7 tysięcy marek. To nie była wygórowana kwota,
malarstwo niemieckie było dużo droższe! Po I wojnie obraz
przeszedł na własność Muzeum Wielkopolskiego, które później
stało się Muzeum Narodowym w Poznaniu. Pod koniec II wojny
światowej trafił do Rzeszy, skąd wywieźli go Rosjanie i przekazali
do Ermitażu. Ale w 1956 roku w końcu wrócił do nas.
Mówi pan, że ten obraz to właściwie szkic, studium. Dlaczego?
Praca pochodzi z niezwykle płodnego okresu artysty.
W 1882 roku pojechał na plener do Normandii i osiadł
w Pourville. To była zwykła wieś rybacka, która z czasem

zmieniła się w kurort. Monet malował wtedy nawet
do 10 obrazów dziennie! Wędrował ze sztalugami i malował
krajobrazy w różnych ujęciach. Na obrazie widać niezamalowany,
kremowy grunt – tworzył więc szybko i „na gorąco”. A potem
przemieszczał się, łapał inny punkt widzenia i inaczej kadrował.
„Plażę w Pourville” przedstawiają trzy obrazy. Nasz był malowany
z sąsiedniej miejscowości, z wzniesienia z widokiem na urwisko
i plażę. Na jej końcu widać skałę Amont.
Na co warto zwrócić uwagę, oglądając „Plażę w Pourville”?
Obraz ma ciekawą kompozycję, odwołuje się do japońskich
wzorów, do japońskiego drzeworytu. Nie ma perspektywy
linearnej, tu są właściwie dwa plany w jednej kompozycji.
Pierwszy na wprost, drugi ucieka w dal, w skałę Amont.
To piękna praca, fascynuje to świeże powietrze i głębia
przestrzeni. Później malarz wyrobił swój styl, wiedział,
co się widzom podoba, malował bardziej konwencjonalnie.
Tutaj poszukuje, ale już widać, że jest mistrzem!
Dziś płótno ma własną salę w Muzeum Narodowym
w Poznaniu.
Mamy trzy główne sale w galerii XIX-wiecznego malarstwa,
jedna z nich to sala Moneta. Wisi w towarzystwie paru
Francuzów, między innymi Pierre’a Bonnarda. Głównie jednak
są tu niemieccy impresjoniści: Fritz von Uhde, Max Liebermann,
Lovis Corinth. Monet to rodzynek – przed wojną muzeum
kupowało głównie sztukę niemiecką, co było zresztą elementem
procesu germanizacji.
A zatem – zapraszamy na oglądanie Moneta do Poznania.
Nigdzie indziej nie będzie go szans zobaczyć. Po tym, jak
został wycięty z ramy, musieliśmy łączyć dosłownie nitkę z nitką
podczas konserwacji. Jest teraz zbyt delikatny, by go przewozić.
Ma więc tutaj swój kącik i… dożywocie.•

TEKST: STASZEK GIEŻYŃSKI ZDJĘCIA: MUZEUM NARODOWE W POZNANIU, WIKIMEDIA

PLAŻA W POURVILLE
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polecamy dobre ksiĄŻki

JAK WYNALEZIONO
SZMINKĘ,
MARCHEWKĘ
I PORTALE
RANDKOWE

ROZMAWIAŁA: BEATA MAJCHROWSKA ZDJĘCIE: TADEUSZ MIROSZ ILUSTRACJA: GORDON JOHNSON/PIXABAY

STASZEK GIEŻYŃSKI
Od lat opisuje historie
rozmaitych rzeczy
- od przedmiotów codziennego użytku
do cudów rzemiosła i sztuki.
Fascynują go kulinaria
i sam świetnie gotuje.
Ale tropi też inne historie
niczym detektyw.
Bez jego tekstów „Weranda” nie miałaby
tyle dobrego smaku…
Dziś debiutuje jako autor
niezwykłej książki.
Która z historii opisanych w książce była
dla Ciebie największym odkryciem?
Bardzo lubię historie związane z kuchnią
– to przecież nieodzowny (dosłownie
– bez jedzenia umieramy!) aspekt
naszego życia. Intryguje mnie więc to,
że kiedyś marchewki były białobure
w kolorze i miały gorzkawy smak. Albo to,
że pierwszą truskawkę zjedzono dopiero
w drugiej połowie XVIII wieku. Tak przy
okazji – była czerwona jak należy. W XXI
wieku żądni poklasku tiktokerzy kręcą
filmiki, jak z biednej truskawki zrobić
albinosa. Z tego miejsca ostrzegam – filmiki
obejrzeć można (choć to i tak fejki), ale nie
próbujcie jeść truskawek potraktowanych
chemicznym wybielaczem do tkanin…
Twoja książka pełna jest nie tylko
arcyciekawych faktów historycznych,
ale i zabawnych anegdotek. Dowiemy się

z niej między innymi tak zaskakujących
rzeczy, jak to, że ludzkość przez wiele
wieków chodziła bez… majtek,
a późniejsze kalesonki uznawane były
za tak nieprzyzwoite, jak dzisiejsze stringi
z sex-shopu. Mnie uwiodła historia
z prysznicami, pod które na początku
wchodzono w kapeluszach.
Historia higieny to fajny temat, bo znowu
– to część codziennego życia. I tutaj
wynalazki odegrały swoją rolę, często
zupełnym przypadkiem. Świadczy o tym
choćby przykład Waltera Hunta, który
z kawałka drutu – zupełnie bezwiednie
– stworzył pierwszą agrafkę. Czyje życie
zmienił ten wiekopomny wynalazek? Ano…
młodych matek, które wreszcie mogły
szybko i sprawnie zapinać pieluszki na
swoich dzieciach. Pamiętajmy, że użycie
szpilki wiązało się z ryzykiem pokłucia!
W dzisiejszych czasach, gdzie co chwila
pojawiają się jakieś wynalazki i nowe,
często pozornie tylko ułatwiające życie
aplikacje, Twoja książka jest jak ożywcza
bryza. Pozwala docenić proste rzeczy,
bo dowiadujemy się, jak wyboistą drogę
przeszły. Przypomnijmy – w latach 30.
ubiegłego wieku osiągnięciem był papier
toaletowy bez drzazg.
Aplikacje to tylko konsekwencja pomysłów
znanych od wieków. Weźmy apki randkowe.
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Kiedyś ich rolę pełniły ogłoszenia
matrymonialne. Wiadomo, nie o miłość
tu chodziło ani o seks (no, może trochę),
ale o pieniądze i rodzinne koligacje.
Małżeństwo było od tego, by mieć dzieci
i – jak pisano wtedy – „dobrze zarządzać
rodziną”. Oczywiście wszystko to było
strasznie patriarchalne i okropnie
niedzisiejsze. Pierwsza kobieta, która
odważyła się dać ogłoszenie matrymonialne
(rok 1727), została na miesiąc zamknięta
w zakładzie dla obłąkanych. Dziś na
szczęście każdy może odpalić apkę
i szukać szczęścia na targowisku próżności.
Wniosek z tego, że książkę powinien
przeczytać każdy – nie tylko miłośnicy
starych historii, ale też młodzi, którzy
piją gazowane słodkie napoje, a nie
wiedzą, że dawniej kupowało się je
w aptekach i leczono nimi różne
dolegliwości…
Przedmiot czy jakieś zjawisko to zawsze
pretekst do opowieści o ludziach. Jeśli
nie o kimś konkretnym, znanym z nazwiska,
to o społeczeństwie. Mniejsze i większe
rzeczy czy pomysły na ulepszanie świata
to lustro, w którym możemy zobaczyć
także nas samych – ludzi XXI wieku.
No i warto jest takie rzeczy wiedzieć
– a nuż trafi się na przykład dobry temat
do rozmowy w aplikacji randkowej?•

12/04/2022 15:06

dom /KATALONIA

ZENPOŚRÓD

PINII

ZDJĘCIA: STELLA ROTGER/RBA STYLIZACJA: S. VAN DORSSEN TEKST: À. CLOS, AGNIESZKA WÓJCIŃSKA
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Właściciele kupili ten dom dla widoków
wokół, a projektantka przemieniła ciemne,
przestarzałe wnętrza w świetliste i dopasowane
do bujnej katalońskiej natury.
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C

zy to rozsądne kupować dom, który zupełnie
nam się nie podoba, z ciemnym i przestarzałym
wnętrzem? Ines i Sebastian mocno się nad tym
zastanawiali. Wątpliwości rozwiała zaprzyjaźniona
projektantka Marta Prats. – Kupcie go dla widoku
– przekonywała – a wnętrze przerobimy tak, że go nie poznacie.
Położenie domu rzeczywiście jest niezwykłe. W Ampurdán
w północno-wschodniej Katalonii Pireneje spotykają się z Morzem Śródziemnym. To pierwsze miejsce na Półwyspie Iberyjskim, gdzie przybyli Rzymianie, stąd też pochodził Salvador
Dalí. Wybrzeże Costa Brava tuż obok, górskie grzbiety, stare
zamki, klasztory i winnice – czego chcieć więcej? A do tego
palmy w ogrodzie i piniowy zagajnik pod samym domem. Ines
i Sebastian rozejrzeli się wokół i nie myśleli dłużej. A Marta
z pomocą architekta Nacho Martí wzięła się do roboty.
PRZESTRZEŃ I ŚWIATŁO
– Dom wymagał gruntownych zmian. Urządzony był w stylu lat
70., z salonem na dwóch poziomach, w dodatku bardzo ponury,

bo miał niewiele małych okien. Zupełnie jakby ignorował wspaniałe widoki wokół – opowiada projektantka. – Zaczęliśmy więc
od dwóch rzeczy. Po pierwsze od powiększenia okien i dodania
nowych na przykład podłużnego nad szafkami w kuchni i wielkiego przeszklenia w salonie, dzięki czemu udało się połączyć
wnętrza z tarasem i ogrodem. Duże okna zyskała też sypialnia
właścicieli – jedno z boku łóżka z wyjściem na taras i drugie,
narożne, na wprost wezgłowia, niczym żywy obraz przedstawiający ogród i piniowy zagajnik w tle. Jest tak zachwycający,
że celowo unikałam dekoracji w tym pokoju, by nic nie odciągało od niego uwagi. I pomyśleć, że wcześniej było tam tylko
małe okienko! Po drugie zrobiliśmy jedną, ogromną, otwartą
przestrzeń dzienną.
Wyższy sufit w salonie obniżyli do poziomu jadalni i kuchni,
i teraz te pokoje tworzą zgrabną całość, a budynek nabrał
charakteru bungalowu. Kuchnię powiększyli kosztem garażu,
więc zmieściła się tam spora wyspa. – To chyba moje ulubione
miejsce w tym domu, taki mały zen, dzięki połączeniu bieli
z czernią i cudownemu światłu. Z białymi szafkami kontrastują
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POPRZEBUDOWIEI POWIĘKSZENIU
TARASUDOMZMIENIŁSIĘW PEŁEN
ŚWIATŁABUNGALOWOTWARTY
NA OGRÓDSTÓŁCARLOS
SANTIAGOKRZESŁACATALINA
HOUSELAMPYCOSYDARDECO
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INESISEBASTIANLUBIĄROZPOCZĄĆ
LETNIDZIEŃODKĄPIELIWBASENIE
PONIEJKAWAIŚNIADANIENATARASIE
SMAKUJĄJESZCZELEPIEJ
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WHOLUNAPÓŁCEIWIESZAKACHWEWNĘCEINESTRZYMA
KOLEKCJĘSŁOMKOWYCHKAPELUSZY–SĄORYGINALNĄDEKORACJĄ
PODOBNIEJAKDREWNIANYROWERSEBASTIANA
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W miejsce wyburzonych ścian architekt wstawił lekkie
żeliwne filary, kolorem dopasowane do okiennych ram.
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W salonie jest wszystko, co potrzebne
do odpoczywania: wygodna sofa, duży kawowy
stolik, kominek i półki na książki.
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STÓŁMERC&CIAKRZESŁASACUMLAMPY
MATÈRIALNIANEZASŁONYINTERESTOR
RUSTYKALNAPODŁOGAFIRMY
PARQUETSRODRÍGUEZCIEKAWIE
POMALOWANEZOSTAŁYBELKISUFITOWE
–PÓŁPRZEZROCZYSTĄBEJCĄW ODCIENIU
CIEPŁEJBRĄZOWEJSZAROŚCI
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PLECIONEŻYRANDOLE
KRZESŁAI KOSZENADAJĄ
DOMOWIWAKACYJNYKLIMAT
KUCHNIASTROBOK MEBLE
CUBICCUINESKINKIETYFIRMY
INESLAM
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Podłużne wąskie okno nad szafkami
to ciekawy pomysł – nie tylko doświetla
blat i wnętrze, ale jest jak żywa tapeta
zamiast kafelków.
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Aż trudno uwierzyć, że w sypialni było wcześniej tylko
niewielkie okno. Projektantka zastąpiła je dużym,
panoramicznym, które właściciele zostawiają na noc
odsłonięte, by cieszyć się widokiem, gdy otworzą oczy.
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SZAFKIISZAFYWPRZYLEGAJĄCEJ
DOŁAZIENKIGARDEROBIEORAZ
PÓŁKĘPODUMYWALKĘILUSTRO
PROJEKTUMARTYPRATZROBIŁ
STOLARZKOSZESĄZSACCUM
DYWANMATÈRIA

ciemne ramy okienne, rama przeszklonej ścianki od strony
jadalni i salonu oraz emaliowane żyrandole i kinkiety. Mogłoby
to tworzyć chłodne wrażenie, ale dębowa podłoga – element
łączący całą przestrzeń wspólną – sprawia, że jest ona ciepła
i przytulna.
CIEPŁO I NATURA
– A na takich właśnie wnętrzach bardzo mi zależało – tłumaczy
Marta, dekoratorka. – Tak dobierałam kolory – jasne, z palety
ziemi, oraz wykończenie mebli. Olejowane drewno, ręcznie
malowany MDF, który jest bardziej niedoskonały i naturalny
niż lakierowany, len (z niego są tapicerki sof, zagłówek łóżka
i zasłony w sypialni) oraz wszechobecne plecionki. Z trzciny
pomalowanej na biało powstało zadaszenie tarasu. Plecione

lampy, krzesła, kosze, które występują w roli szuflad i osłonek
na donice, dywany, a nawet pufy i siedziska taboretów wprowadzają lekkość i nadają domowi nutę boho i wakacyjny klimat.
Całości dopełniają doniczkowe rośliny w środku i na tarasie,
które są naturalnym przedłużeniem ogrodu.
Gdy Ines i Sebastian weszli tu pierwszy raz po remoncie,
nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Ich dom narodził się
na nowo. Usiedli na werandzie i zapatrzyli się na piniowy lasek,
wdychając słodki sosnowy zapach rozchodzący się w ciepłym powietrzu. Tego wieczoru wpadli na pomysł, że zrobią
przed domem niewielki basen. Dziś dla letniej rezydencji coraz
częściej porzucają mieszkanie w zatloczonej Barcelonie.
Tu mogą zrzucić z siebie wszystkie stresy, napięcia i przełączyć
się na tryb slow. •
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Prosta i niewielka łazienka świetnie pasuje
do wiejskiego domu. Klimat tworzą tu drewniane,
lniane i plecione dodatki.
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dom / WARSZAWA

OBRAZY
SZAROŚCIIRÓŻ
W starym segmencie
na Żoliborzu powstało
bardzo paryskie wnętrze.
Pełne świetlistych
kolorów dopasowanych
do współczesnych obrazów,
których w tym domu
nie mogło zabraknąć,
bo właściciele to pasjonaci
i kolekcjonerzy sztuki.

ZDJĘCIA: ANETA TRYCZYŃSKA STYLIZACJA: KATARZYNA SAWICKA TEKST: AGNIESZKA WÓJCIŃSKA
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TKANINYNA ZASŁONYI ROLETYTAPETYW CAŁYMDOMU
A TAKŻEDYWANSERGELESAGESTROBOKKUPIONE
ZOSTAŁYW GALERIIDOBRA 

T

o był znak. Lata temu Małgosia i Marek przywieźli z podróży poślubnej do Stambułu ceramiczne fioletowe „ubranka” – stroje derwiszów
– muzułmańskich mistyków znanych z charakterystycznego wirującego tańca. Kupili je w małej galerii w centrum miasta, ale po powrocie wylądowały w szafie,
bo nie pasowały do ówczesnego mieszkania. Dziś wiszą w sypialni. – Chyba były zapowiedzią naszego nowego miejsca do życia.
Ale musiały poczekać na swój czas, podobnie jak w nas musiała
dojrzeć decyzja, by zamieszkać w starym domu – śmieje się
Małgosia. Zanim przeprowadzili się do przedwojennego segmentu, uważali, że nowe budownictwo to brak kłopotów, kupili
więc mieszkanie w apartamentowcu na Żoliborzu. Do tej części
Warszawy trafili po przyjeździe na studia i nie chcieli jej opuszczać. – To dzielnica, w którą się wrasta – mówią. Znają sąsiadów, mają swoje sklepiki i kawiarnie. – Nasza córka Weronika
dorastała, a nam w głowie klarował się pomysł, żeby poszukać
czegoś z duszą i historią – opowiada Małgosia. – Chodziliśmy
z mężem na spacery po okolicy, także na uliczkę, przy której był
mój pierwszy warszawski adres. Wyglądała pięknie, szczególnie
zimą, jak z baśni Andersena. Gdy któregoś razu zobaczyliśmy,

że na sprzedaż jest jeden z przedwojennych domków z ogródkiem, nie wahaliśmy się. To nic, że był zrujnowany, a na efekty
remontu i renowacji musieliśmy czekać aż trzy lata. Lubię czekać
na to, co jest spełnieniem marzeń.
KLASYKA NA NOWO
– Dom był w opłakanym stanie, sypały się schody i elewacja,
przyziemie było zawilgocone, a ciemne, zagracone pokoje podzielone ściankami i urządzone w stylu lat 70. – opowiadają
architektki Monika Michałowska i Katarzyna Kryńska z pracowni
Archika & Archimm, które projektowały Małgosi i Markowi ich poprzednie mieszkanie. Współpraca układała się bardzo dobrze, więc
klienci wrócili do nich po latach. – Najpierw osuszyłyśmy budynek
i zrobiłyśmy renowację elewacji pod okiem konserwatora – dodaje Monika. – Odtworzyłyśmy oryginalny odcień tynku w kolorze złamanej bieli, a na tarasie położyłyśmy dla kontrastu
czarne kafle. Teraz cieszy nas, że kolejne remontowane segmenty na ulicy dopasowują się do tego wzorca. Stolarz zrobił drzwi wejściowe na wzór dawnych z charakterystycznym
zdobieniem w kształcie rombu oraz drewniane okna, które idealnie
odwzorowują te dawne, ze szprosami i innymi detalami.
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Piece zaprojektowała pracownia na podstawie przedwojennych wzorów,
a postawił je zdun z kafli sprowadzonych z Węgier.
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Monika Michałowska
i Katarzyna Kryńska
Pracownia Architektoniczna
ARCHIKA & ARCHIMM, archika.pl
Specjalizujemy się w projektach wnętrz
z historią, łącząc klasykę z nowoczesnym
designem. Projektujemy domy w Polsce
i za granicą. Nasze realizacje są
ponadczasowe, eleganckie i z wyszukanym
wzornictwem. Wiedza i dwudziestoletnie
doświadczenie sprawia, że przywiązujemy
taką samą wagę do funkcjonalności i wystroju,
w którym nie może zabraknąć sztuki.
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Małgosia marzyła o oryginalnej tapecie. Architektki dobrały
zabawny motyw z małpkami nadający lekkości salonowi.
Tancerka to rzeźba artystki Dominiki Dondé
z Galerii ToTuart.
MAJ 2022 | 89

084-099_SESJA tryczynska TOK inaczej 16_G_Artur_P akR mk.indd 89

12/04/2022 11:06

MEBLEKUCHENNEZ DĘBOWYMIFRONTAMIPOLAKIEROWANYMI
NA KOLORSZARYI ZBLATAMIZ GRANITUZAPROJEKTOWAŁYARCHITEKTKI
AZROBIŁAFIRMAINTERIORKUCHNIE–MEBLE-INTERIORPL
PODOBNIEJAKBIBLIOTEKIGARDEROBĘIZABUDOWYWŁAZIENCE
ZESKLEPU MESMETRICSTÓŁPOLIFORMKRZESŁAGUBIORAZŻYRANDOL
QUASARUNIVERSE
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Kuchnia w stylu modern classic: stylowe szafki połączone
z nowoczesnymi witrynami, designerskim żyrandolem
i stołem. Na prawo od okna, w miejscu dawnej klatki
schodowej, za drzwiami ukryta jest spiżarnia.
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OBRAZYMIKOŁAJA
KASPRZYKAWŁAŚCICIELE
KUPUJĄZ OKAZJI
RÓŻNYCHWAŻNYCH
WYDARZEŃNP PREMIERY
KSIĄŻKIMAŁGOSIW USA
CZY OKRĄGŁYCHURODZIN 
PRZEZ LATAZAPRZYJAŹNILI
SIĘZ ARTYSTĄ
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Oryginalne schody na szczęście wystarczyło oczyścić
i odmalować w dwóch odcieniach szarości.
Na szaro
Przedwojenne
schody
pomalowane zostały też podłogi
całym domu.
nawszczęście
wystarczyło
odmalować w dwóch odcieniach
szarości. Na szaro pomalowano
też podłogi w całym domu.
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PRZYOKNIEOBOK
ŁÓŻKAZDJPOWYŻEJ
WISZĄCERAMICZNE
UBRANKA
PRZYWIEZIONE
Z GALERIIW STAMBULE 
NARZUTYNAP
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Na podeście,
który prowadzi
z saloniku
telewizyjnego
do ogrodu, Marek,
właściciel firmy
coachingowej, ma
minigabinet. Jest
tu jasno i cicho
– idealne warunki
do pracy.
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– Wnętrze miało być współczesne, w klasycznym stylu francuskim,
ale z ukłonem w stronę historii. Zachowałyśmy drewniane schody
prowadzące z parteru do przyziemia i przedwojenną dębową podłogę, a na dole na jej wzór została wykonana nowa, bo wcześniej
było tam klepisko – mówi architekta Katarzyna Kryńska. – Najbardziej zależało nam, by otworzyć przestrzeń i wpuścić do niej
światło, żeby wnętrza stały się przestronne i funkcjonalne. Dawny
pokój gościnny połączyłyśmy z gabinetem i zaprojektowałyśmy
tam otwartą kuchnię z dużym stołem. Wygodnie się tutaj gotuje.
Przylega do niej salon, a dalej weranda, którą właściciele traktują jak dodatkowy pokój. Dzięki połączeniu malutkiej łazienki
i ciasnego holu udało się wygospodarować pokój kąpielowy.
Dawna kuchnia i kotłownia na dole zostały zamienione w sypialnię z łazienką oraz salon telewizyjny z gabinetem, z którego
przez przeszklone drzwi można wyjść do ogrodu. W aranżacji wnętrza kluczową rolę odegrał też najlepszy włoski design
i kolory.
KOLORY DOBRANE DO SZTUKI
– Sama je wybierałam na podobnej zasadzie, jak komponuję ubrania – mówi Małgosia. – Bazą są różne odcienie szarości. Zabawne,
bo mój mąż był trochę przerażony, że zrobi się monotonnie,

ale gdy zobaczył realizację i wszelkie niuanse, zachwycił się.
Za to dodatki – sofa, poduszki, kafelki, ściany i… moja wymarzona pralka – są w kolorze brudnego różu. Ale tylko na górze.
Na dole trzeba było wybrać już inny odcień, by pasował do naszej
kolekcji obrazów Mikołaja Kasprzyka. Pani Monika i pani Kasia
zaproponowały rudy i bakłażan, i to jest świetny zestaw, ociepla
nieco ciemniejsze przyziemie. Bardzo dbam, by każdy detal, który
kupuję, nawet wazony czy naczynia, do tego pasował.
Bo Małgosia jest estetką w każdym calu, podobnie jak jej
mąż. Z zawodu psycholog, przez pewien czas równolegle
studiowała historię sztuki, a choć jej nie skończyła, ma słabość do galerii. – Odwiedzam je regularnie w poszukiwaniu
rzeczy, które do mnie przemówią, niekoniecznie tych modnych czy popularnych. I zawsze takich, które spodobają się
nam obojgu. W poprzednim mieszkaniu, które teraz należy
do córki, królują obrazy Łukasza Huculaka, u nas Mikołaja Kasprzyka oraz czarno-białe fotografie Feliksa Zwierzchowskiego.
Architektki zaproponowały im z kolei płótna i ceramikę Dominiki
Dondé oraz obrazy Magdy Fogt. – Teraz rozmawiam z Katarzyną
Kryńską, która robi też fotografię artystyczną, o zakupie jej pracy
– świetnie by nam tu pasowała i była pięknym zwieńczeniem tej
udanej współpracy – mówi Małgosia. •
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Łazienka obok sypialni powstała
w miejscu zagraconej kotłowni. Choć jest
niewysoka, to jasne kolory, świetliste
różowe kafle i lustra dodają jej przestrzeni.
W lustrzanych szafach ukryto piece.

Rudy i bakłażan w sypialni
to udany duet dopełniający
szarości. Pierwszy pasuje
do kolekcji obrazów właścicieli,
drugi do ceramiki przywiezionej
ze Stambułu.
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DOM / POD LESZNEM

ZACZĘŁOSIĘ

OD KUCHNI
ZDJĘCIA: MICHAŁ SKORUPSKI STYLIZACJA: AGNIESZKA WRODARCZYK/HAPPY PLACE TEKST: BEATA MAJCHROWSKA
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Bożena nie ma wątpliwości,
gdzie bije serce domu.
W kuchni. To ona dała początek
jej karierze oraz pasji
– urządzaniu wnętrz
i produkcji mebli.
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J

ak sięga pamięcią, zawsze fascynowały ją rzeczy
piękne, miała ambicje artystyczne. Ale zwyciężył
rozsądek. Rodzina powtarzała, że ze sztuki trudno
wyżyć, trzeba myśleć przyszłościowo. Jako kierunek
wybrała politologię.
Życie szybko zweryfikowało te plany i Bożena, niejako bocznymi drogami, zaczęła zbliżać się do realizacji swoich prawdziwych, skrywanych marzeń. Najpierw wraz z mężem otworzyła
studio z meblami kuchennymi. 20 lat temu było na nie duże
zapotrzebowanie, a małżonkowie oferowali nie tylko sprzedaż
gotowych zestawów, ale i projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Któregoś dnia zaświtała im w głowie prosta myśl:
założenie własnej firmy produkującej meble. Mimo że trzeba było
zainwestować kilka milionów, aby wybudować halę produkcyjną
i wyposażyć ją w nowoczesne maszyny, udało się! Od tej pory
można było mieć pełną kontrolę nad wyglądem mebli i jakością
materiałów – tak powstała Moba Furniture.
– O kuchniach wiemy wszystko – śmieje się właścicielka.
– Pewnie dlatego, że sami uwielbiamy gotować i spędzamy w niej
masę czasu. Choć muszę przyznać, że u nas sytuacja jest
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Ogród wokół basenu
Bożena zaprojektowała
do spółki z architektką.
Wśród roślin znalazły się
hortensje, sosna górska
i miskant chiński.
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Stylowa biblioteka powstała specjalnie do tego
salonu. Książki i porcelana tworzą w niej
dekoracyjną kompozycję.
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STÓŁZFIRMYMOBOFURNITUREKRZESŁA
IFOTELŚLIWOCKIHOMEDYWAN
ZALMIDECORZEGARNADKOMINKIEM
ILAMPIONYZFIRMYKLER
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KUCHNIAZDUŻYM
PIEKARNIKIEMIOKAP
ZWŁOSKIEJFIRMYSMEG
MEBLEPODWYMIARZFIRMY
MOBAFURNITURELAMPA
NADWYSPĄKUCHENNĄ
ZFIRMYLIGHTDECOR
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Wyspa kuchenna
z otwartą drewnianą
półką dodaje wnętrzu
lekkości i ciepła.
Blaty robocze wykonano
z kwarcytu.
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ŁÓŻKOFIRMYKLER
STOLIKINOCNE
ORAZLAMPYZFIRMY
WESTWING
ZASŁONYUSZYTE
WDEKORATORNI

odwrotna niż w większości domów. To Marcin jest szefem kuchni, on w niej rządzi, a ja przewodzę w firmie. Jestem nie tylko
od papierkowej roboty, ale i solidnego wywiadu z klientem.
Zanim zaproponuje projekt kuchni, Bożena musi wiedzieć
wszystko – ile kto spędza czasu w kuchni, czy jada mięso, jaki
prowadzi styl życia, jakie lubi kolory, jaki ma temperament,
wreszcie – jakie ma upodobania estetyczne.
Choć państwo Boińscy zęby zjedli na projektowaniu, kiedy
przyszło do urządzania własnego domu, sięgnęli po wsparcie
architektki Joanny Barańskiej-Woźny z Aneks Studio. – Potrafię
projektować dla innych, co wcale nie znaczy, że łatwo jest mi

dogodzić samej sobie – mówi Bożena. – Tworzyłyśmy więc nasze
wnętrza z Joanną w duecie, ręka w rękę. Ponad 200-metrowy
dom na wsi pod Lesznem wymagał wielu zabiegów, choć wybudowany został ledwie kilka lat wcześniej.
Bożena nie lubi festiwalu kolorów w domu. Biel i czerń to
jego baza. Z trudem dopuszcza nawet delikatne akcenty błękitu
w dodatkach, wprowadzone na potrzeby sesji fotograficznej
dla „Werandy”. Jednak żeby dom nie przypominał czarno-białej
fotografii, zatrudniona projektantka przemyciła kilka odstępstw.
Biblioteka w salonie ma odcień oliwkowo-szary. Identyczny
akcent odnajdziemy w wyspie kuchennej, która dodatkowo
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Szaro-srebrna tonacja sypialni tworzy
intymną, sprzyjającą odpoczynkowi atmosferę.
Przytulności dodają miękkie tkaniny i tapeta
w pawie oka.
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MEBLEŁAZIENKOWEMARKIMOBAFURNITURE
WANNAMARKIDURAVITBATERIEZSERIIAXOR
MONTREUXPŁYTYCERAMICZNE
NAPODŁODZECASALGRANDEPADANA
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W łazience
mieszają się subtelne
akcenty klasyczne
– stylowe baterie,
ceramika z wzorem
marmurowym
– ze współczesnymi
prostymi formami.

zyskała półki z naturalnego dębu o ryflowanej powierzchni.
– Te detale nie tylko urozmaicają kolorystykę domu, dodają
jej wyrafinowania, ale przez to, że są lejtmotywem w różnych
pomieszczeniach, nadają im ciągłość i spójny charakter.
Styl? Początkowo Bożena chciała mieć wnętrza klasyczne,
bez nowoczesnych akcentów. Zmieniła jednak zdanie – postawiła na modern classic. Klasyka o złagodzonych formach
to dziś popularny trend, a jego zaletą jest odporność na chwilowe mody – podoba się tradycjonalistom, a także ludziom,
którzy w domach bardzo nowoczesnych, awangardowych, czują się nieswojo.

Bożena postawiła na wygodę i praktyczne rozwiązania – dwie
dekady doświadczenia w urządzaniu innym kuchni zrobiły swoje. Ma wszystko, co potrzebne. W jej eleganckiej czarno-białej
kuchni są aż dwa piekarniki, z czego jeden XXL. Przydaje się,
kiedy przychodzą goście. Ale nie koniec na tym. Na tyłach domu
mieści się… druga kuchnia – nieco mniej reprezentacyjna, za to
z kuchenką gazową. W końcu dania przygotowywane na ogniu
smakują najlepiej! •
KONTAKT DO PROJEKTANTKI: JOANNA BARAŃSKA-WOŹNY,
ANEKS STUDIO, TEL. 601 572 402
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KUCHNIA /

OBIADW

OGRODZIE

Singapurski

makaron
przepis
na str. 120

ZDJĘCIA: STOCKFOOD FREE / HEINZE, WINFRIED OPRACOWANIE: KATARZYNA SADŁOWSKA
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Na talerzach będzie kolorowo
jak na rabatach. Podczas tego
przyjęcia NAJWAŻNIEJSZE
SĄ WARZYWA. Surowe,
chrupiące, grillowane, pieczone
i gotowane. Podkręcą smak
makaronu, mięsa, ryby i ciasta.

Grillowana polędwica
z sosem chimichurri
przepis
strona 120
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Pierś z kurczaka w ziołowej panierce

Dorsz pieczony z harissą
na ryżu z granatem

WEŹ: •4 pojedyncze filety z piersi kurczaka
•2 łyżki oliwy NA PANIERKĘ: •po łyżce suszonej natki pietruszki

WEŹ: •polędwicę z dorsza ok. 600 g •cebulę czerwoną

•suszonej bazylii •suszonego oregano •sproszkowanego czosnku

pokrojoną w grubsze pióra •1½ szkl. ryżu białego •puszkę mleka

•łyżeczkę soli •½ łyżeczki pieprzu •cytrynę NA SAŁATKĘ: •100 g

kokosowego •1¼ szkl. wody •2–3 cm kawałek imbiru obranego,

suchej kaszy gryczanej niepalonej •pomidora •paprykę żółtą

pokrojonego w cząstki •½ szkl. świeżych listków kolendry

•cebulę czerwoną •ser feta •świeżą natkę pietruszki

•owoc granatu •limonkę NA PASTĘ: •2 ząbki czosnku

NA DIP: •400 g jogurtu greckiego •łyżkę posiekanej natki

przeciśnięte przez praskę •łyżeczkę kminu rzymskiego

pietruszki •łyżkę posiekanego koperku
•2 łyżki posiekanej dymki •2 łyżki octu jabłkowego

•łyżeczkę mielonej kolendry •łyżeczkę wędzonej papryki
•łyżeczkę pasty harrisa •sok z cytryny •łyżkę oliwy

•1½ łyżeczki sproszkowanego czosnku •sól, pieprz

Mięso z kurczaka umyj, osusz i natrzyj oliwą. Składniki
panierki połącz ze sobą i obtocz w niej mięso. Grilluj
przez 5–7 min ze wszystkich stron razem z przekrojoną
na pół cytryną. Po upieczeniu odstaw na 10 min. Ugotuj kaszę
i ostudź. Kaszę połącz z pomidorem pokrojonym w plastry,
papryką cienko pokrojoną, cebulą pokrojoną w pióra,
pokruszonym serem feta, natką pietruszki. Dopraw solą
oraz pieprzem. Składniki dipu jogurtowego połącz
ze sobą. Mięso pokrój w plastry, skrop grillowaną cytryną
i podawaj z sałatką oraz dipem jogurtowym.

Dorsza umyj, osusz papierowym ręcznikiem, pokrój
na mniejsze kawałki i ułóż w naczyniu do pieczenia.
Składniki pasty zmiksuj i posmaruj nią rybę. Piecz ją
20–25 min w piekarniku w 180°C razem z czerwoną cebulą.
Ryż opłucz i włóż do garnka. Dodaj mleczko kokosowe,
wodę, imbir i zagotuj. Zmniejsz ogień do minimum i gotuj
jeszcze przez 10–15 min. Po ugotowaniu wyjmij kawałki
imbiru i ostudź. Do ryby dodaj pestki granatu, kolendrę, sól
oraz sok z limonki (tyle, ile lubisz). Rybę podawaj na ryżowej
sałatce wraz z cebulą.
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Warzywna zupa
z makaronem orzo
przepis
strona 120
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Focaccia nadziewana warzywami
WEŹ: •450 g mąki pszennej •2 łyżeczki suszonych drożdży
•łyżkę posiekanego, świeżego rozmarynu •łyżeczkę soli
•łyżkę cukru •5 łyżek oliwy •300 ml ciepłej wody •2 cukinie
•słoiczek marynowanej papryki •160 g czarnych oliwek
•200 g suszonych pomidorów •100 g pesto •2 kulki mozzarelli

Przesianą mąkę połącz z drożdżami, rozmarynem, solą,
cukrem i 2 łyżkami oliwy. W środku zrób dołek, wlej ciepłą
(nie gorącą) wodę i wymieszaj. Powstałą masę przełóż
na posypany mąką blat i wyrabiaj, aż ciasto stanie się
elastyczne. Włóż je do miski, przykryj ścierką i odstaw
w ciepłe miejsce na 1,5 godz. Cukinie pokrój w plasterki
i grilluj na złoty kolor, przełóż na talerz i ostudź. Paprykę,
oliwki oraz suszone pomidory posiekaj i wymieszaj
w misce. Ciasto podziel na 2 części i rozwałkuj je na
prostokąt 25 x 30 cm. Blachę skrop oliwą i ułóż na niej
pierwszy kawałek rozwałkowanego ciasta. Jego wierzch
posmaruj pesto (pozostaw suchy 2-cm brzeg) i posyp
posiekanymi warzywami. Na nich ułóż plasterki cukinii
oraz mozzarelli. Suchy brzeg posmaruj odrobiną wody
i przykryj drugim kawałkiem ciasta. Dociśnij brzegi,
ponaciskaj delikatnie wierzch i posmaruj oliwą. Przykryj,
odstaw na 15 min. Piekarnik rozgrzej do 200ºC. Piecz
focaccię 20–25 min. Pozostaw w formie do ostudzenia.

Orzeźwiająca arbuzowa
lemoniada
WEŹ: •800 g miąższu z arbuza, grubo posiekanego, bez pestek
(to miąższ z ok. 3 grubszych plastrów owocu) •1½–2 szkl. wody
(może być gazowana) •łyżkę cukru lub miodu
•sok z 3 limonek •lód w kostkach

Arbuza zmiksuj z połową wody, cukrem i sokiem z limonki.
Dodaj pozostałą wodę oraz garść lodu.
Jeśli chcesz, żeby lemoniada była klarowna,
zblenduj sam miąższ, przecedź go
przez gęste sitko i dopiero potem dolej wodę.
Lemoniada będzie jeszcze smaczniejsza, jeśli dorzucisz
do niej świeżą miętę, igiełki rozmarynu albo startą skórkę
z limonki. Wersja dla dorosłych: połącz z winem musującym
w proporcji 1:1, a otrzymasz cudowny bąbelkowy aperitif.
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Quiche z ciasta filo
z batatem i jarmużem
przepis
strona 120
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menu na majówkę
Grillowana polędwica z chimichurri
i sałatką criolla

Warzywna zupa z makaronem orzo
i bazyliowym pesto

WEŹ: •polędwicę wieprzową ok. 700 g NA SOS CHIMICHURRI:

WEŹ: •2 łodygi selera naciowego •cebulę, posiekaną

•cytrynę przekrojoną na pół •¼ szkl. listków natki pietruszki
•¼ szkl. listków oregano •¼ szkl. listków mięty •2 ząbki czosnku
•1 filet anchois •łyżeczkę kaparów •½ szkl. oliwy
NA SAŁATKĘ CRIOLLA: •czerwoną paprykę pokrojoną w kostkę
•½ posiekanej cebuli •ząbek czosnku starty •¼ szkl. oliwy •3 łyżki
czerwonego octu winnego •sałatę rzymska mini •sól, pieprz

Rozgrzej grill i upiecz cytrynę. Ostudź. Grilluj polędwicę po 5
min z każdej strony, aż osiągnie temperaturę wewnątrz 140ºC
(ok. 20 min). Zdejmij z grilla i odstaw na 10 min. Przygotuj sos:
zmiksuj świeże zioła, czosnek, anchois, kapary, sok wyciśnięty
z grillowanej cytryny oraz oliwę. Przygotuj sałatkę: paprykę
zmieszaj z cebulą, czosnkiem, listkami sałaty rzymskiej.
Oliwę połącz z octem, solą oraz pieprzem i polej sałatkę.
Mięso pokrój w plastry i podawaj z chimichurri,
sałatką criolla oraz pieczonymi na grillu ziemniakami.

Singapurski makaron
z żółtą papryką, chili i kiełkami
WEŹ: •250 g makaronu sojowego Vermicelli •4 jajka rozkłócone

•4 ząbki czosnku (obrane) •łyżkę oliwy •1,5–2 l bulionu drobiowego
•2 pomidory bez pestek, posiekane •małą cukinię bez nasion,
pokrojoną w kostkę •żółtą paprykę pokrojoną w kostkę
•kilka różyczek brokułu •puszkę białej fasoli •½ szkl. makaronu
orzo •pesto bazyliowe •cytrynę pokrojoną w cząstki
•świeżą bagietkę •masełko czosnkowe

W garnku podsmaż na rozgrzanej oliwie selera, cebulę
oraz czosnek. Dodaj pomidory, cukinię, brokuły, paprykę
i smaż jeszcze chwilkę. Potem wlej bulion, doprowadź do wrzenia
i gotuj na małym ogniu przez 10 min. Dodaj fasolę, makaron
i gotuj kolejne 10–12 min. Dopraw solą oraz pieprzem.
Zupę rozlej do miseczek. Do każdej porcji dodaj łyżeczkę
bazyliowego pesto oraz nieco soku z cytryny.
Podawaj z chrupiącą bagietką posmarowaną czosnkowym
masełkiem.

Quiche z ciasta filo z batatem
i jarmużem
WEŹ: •batat •2 łyżki oliwy •szczyptę płatków chili

•3 łyżki oleju arachidowego •cebulę pokrojoną w pióra •6 ząbków

•łyżeczkę posiekanego tymianku •sól i pieprz •50 g jarmużu

czosnku pokrojonych w plasterki •żółtą paprykę pokrojoną w paski

•4 arkusze ciasta filo •3 jajka + 1 jajko do smarowania ciasta

•2 garści groszku cukrowego pokrojone na ukos w plastry •2 garści

•100 g sera cheddar, startego •350 ml śmietanki kremówki

kiełków fasoli mung •czerwoną papryczkę chili pokrojoną w plastry
•dymkę pokrojoną w paski na ukos NA SOS: •3 łyżki wina ryżowego
Shaoxing •3 łyżki jasnego sosu sojowego •2 łyżki średnio ostrego
curry w proszku •2 łyżeczki cukru •sól

Składniki sosu połącz. Makaron zalej wrzątkiem, zostaw
na 5–6 min i odcedź. W woku rozgrzej łyżkę oleju, wlej
rozkłócone jajka, rozprowadź po woku, formując cienki omlet.
Drewnianą łyżką rozdrobnij omlet i przełóż na talerz.
W woku rozgrzej 2 łyżki oleju, zeszklij cebulę i czosnek. Dodaj
paprykę, groszek cukrowy i chwilę smaż. Dodaj makaron, sos,
kiełki i kilkakrotnie podrzuć, by składniki się połączyły.
Dodaj kawałki omletu i lekko wymieszaj. Rozłóż na talerze
i udekoruj chili oraz dymką.

Batata obierz i pokrój w 1-cm kostkę. Wymieszaj z łyżką
oliwy, chili, tymiankiem, solą oraz pieprzem. Rozłóż na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia i piecz 20–25 min w piekarniku
rozgrzanym do 180ºC. Jarmuż posiekaj, opłucz i odcedź.
Na patelni rozgrzej łyżkę oliwy i smaż jarmuż przez 30 sekund,
przełóż na talerz. Piekarnik rozgrzej do 170ºC. Oliwą posmaruj
6 foremek do muffinek. Każde ciasto filo posmaruj roztrzepanym
jajkiem i ułóż jeden blat na drugim, w stos. Ostrym nożem pokrój
na 6 kwadratów. Każdy kwadrat umieść w foremce i piecz przez
5 min. Wyjmij z piekarnika, w każdej foremce na cieście rozłóż
starty ser, jarmuż i bataty. Jajka ubij ze śmietanką i rozlej
do foremek. Piecz 12–15 min. Wyjmij z foremek i pozostaw
na kratce do całkowitego ostudzenia.
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Cytrusowe ciasto
WEŹ: •150 g niesolonego masła w temperaturze pokojowej
•łyżeczkę pasty z wanilii •400 g cukru pudru
•łyżkę skrobi ziemniaczanej •300 g mąki pszennej
•6 jajek •skórkę otartą z pomarańczy •skórkę otartą
z limonki •skórkę otartą z 1 cytryny •1 szkl. soku z cytrusów
(z 1 pomarańczy, 2 cytryn i 3 limonek)

Piekarnik rozgrzej do 160ºC, blachę o wymiarach
20 x 30 cm wyłóż papierem do pieczenia. Miękkie masło
zmiksuj z pastą waniliową i 100 g cukru na puszystą
masę. Dodaj przesianą skrobię oraz 200 g mąki pszennej
i zagnieć ciasto. Wyłóż nim spód przygotowanej formy.
Schłodź przez 20 min, a następnie piecz przez 20 min
na złoty kolor. Wyjmij i zostaw do ostygnięcia. Jajka ubij
z pozostałym cukrem pudrem oraz skórkami z cytrusów.
Dodaj resztę przesianej mąki pszennej i zmiksuj.
Na koniec dodaj sok z cytrusów. Wylej na zapieczony
spód i piecz przez 20–25 min. Pozostaw do ostygnięcia
i pokrój w kwadraty.
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w prezencie/

Ptasia dama

ZDJĘCIA: SHUTTERSTOCK, ARCHIWUM WYDAWNICTWA

Choć pióra na głowie korońca siodłatego przypominają fryzury
rokokowych dworek, nie spotkamy go w pałacowych ogrodach.
To ptak żyjący w lasach bagiennych, dlatego jedynym
sposobem, by go udomowić, jest… powieszenie na ścianie jego
portretu. Taka piękność w każdej ramce wygląda znakomicie.
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sklep.weranda.pl

Dodatki tworzą klimat domu!
STÓŁ PIĘKNIE NAKRYTY NIE TYLKO OD ŚWIĘTA! W SKLEPIE „WERANDY” KUPICIE WYJĄTKOWĄ PORCELANĘ.
BAWCIE SIĘ I ŁĄCZCIE RÓŻNE KOLEKCJE W JEDEN NIEPOWTARZALNY KOMPLET.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY! CO MIESIĄC MAMY DLA WAS NOWOŚCI!

123_REKLAMA werandaTOK_G_P mk R ak.indd 123

12/04/2022 15:38

ogród / ANGLIA

TWORZYĆ
W ZIELENI

TEKST: BEATA MAJCHROWSKA, ŁUKASZ SKOP ZDJĘCIA: GAP PHOTOS/ RACHEL WARNE/ OWNER: EVE CHASE/ PROJEKT: ANGUST TOMPSON
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TOMPSON

Ogród Emily to bajkowe przedłużenie jadalni.
Na poły dziki, na poły ujarzmiony korytarz,
który wiedzie do jej pisarskiego studia.
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PODMŁODYMIGRABAMIŚCIELESIĘPRZYTULIA
WONNANOWOCZESNYDESIGNERSKISTOŁEK
OGRODOWYTHECUTTERSTOOLFIRMY
SKAGERAKKUPIONOWSKLEPIESKANDIUMCOM
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S

iedem lat temu Emily postanowiła wynieść
się z Londynu. Chciała spędzać więcej czasu
na powietrzu, bo jej kontakt z naturą ograniczał się
do spacerów po miejskich parkach. To było trochę
za mało. Wreszcie trafili z mężem na stary,
wiktoriański dom z tarasem i niedużym ogrodem
w Oksfordzie. Ten skrawek zieleni o wymiarach 5 na 20 metrów
wymagał prawdziwej rewolucji, bo pierwsze wrażenie robił
dość przygnębiające – przy patio mieścił się prawdziwy schron
przeciwbombowy z czasów drugiej wojny światowej, ustrojony
gruzem i kępami pokrzyw. Jednak Emily oczami wyobraźni
zobaczyła na końcu działki wymarzone miejsce do pracy
– świetliste drewniane studio. Potrzebowała tylko profesjonalisty,
który to marzenie ziści. Pomógł łut szczęścia – zwiedzając słynne
targi roślin Chelsea Flower Show, poznała Angusa Thompsona,
projektanta ogrodów z Oksfordu, zdobywcę złotego medalu
tej imprezy. Zachwycona jego realizacjami, zleciła mu projekt.
– Kiedy ujrzałem ogród Emily po raz pierwszy, wyglądał jak
po bombardowaniu – śmieje się Angus. – Nie miałem łatwego
zadania, bo trzeba było na małej przestrzeni wszystko zmieścić:
rodzinny ogród, miejsce do gry w tenisa stołowego, ścieżkę
do pracowni oraz miejsce odpoczynku wśród pięknych,
romantycznych nasadzeń. Dodatkowa trudność polegała na tym,

że wszystkie prace, w tym ziemne i kamieniarskie, wymagały
transportowania materiałów przez cały dom, bo wypełnia on
całkowicie szerokość działki.
Architekt rozszerzył część kuchenno-jadalną domu, łącząc ją
wprost z tarasem za pomocą składanych harmonijkowo drzwi.
To bardzo zbliżyło dom z ogrodem, który teraz stał się niejako
dodatkowym zielonym pokojem. Musiał być elegancki, a zarazem
praktyczny – żeby wskutek ciągłego kursowania między domem
a studiem nie zabłocić tych pomieszczeń.
Emily chciała połączyć elementy naturalistyczne, dziko
wyglądające z typowo angielskimi formami żywopłotów
i czystą, nowoczesną strukturą. W ogrodzie powstał duży klomb,
na murowanym ogrodzeniu – drewniane konstrukcje, po
których zaczynają się piąć róże (potrzebują jeszcze kilku
lat, żeby je całkowicie pokryć). Pod murkiem, spod obfitego
dywanu przytulii wonnej wyrastają młode buki. Każda z pór
roku ma swoje „wschodzące” gwiazdy na rabatach. Wiosną są
to ciemne tulipany, fioletowe główki kamasji i czosnku
ozdobnego, białe baldachy trybuli leśnej oraz trawy ‘Melica Alba’.
Latem zakwitają róże odmian ‘Desdemona’ i ‘Generous Gardener’,
a do tego aminek wielki i kozłek lekarski. W lipcu królują też
hortensje - pięć krzaczkow razem z trawami ‘Stipa gigantea’
i ‘Deschampia’ trzymają ogród w ryzach. •
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Ogród okazał się dla Emily
niezwykle inspirujący. Siedząc
w nim, wpadła na pomysł powieści,
„The Glass House”, która stała się
bestsellerem.
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OGRÓDZYSKAŁ
NAPRYWATNOŚCIDZIĘKI
PODWYŻSZENIUNISKICH
MURÓWOGRODZENIA
–DODANODONICH
DREWNIANEPANELE
POKTÓRYCHPNĄSIĘ
ROŚLINY
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Co rośnie w tym ogrodzie
1. CZOSNEK OKAZAŁY ‘PURPLE SENSATION’
Rozpoczyna kwitnienie na przełomie maja i czerwca, jako jeden
z ostatnich wiosennych kwiatów cebulowych – na wietrze kołyszą się
jego ciężkie i dorodne kule. Dodają ogrodowi uroku i wyglądają
wspaniale, kiedy oświetla je czyste światło przebijające się
przez świeże, delikatne jeszcze liście drzew. Będą najpiękniejszą
biżuterią ogrodu przez mniej więcej dwa tygodnie, a później stopniowo
zaschną i zbrązowieją, utrzymując dekoracyjną wartość przez kolejny
miesiąc. Całe szczęście, że purpurowe kule skupiają teraz na sobie
uwagę, bo przy samej ziemi jest trochę mniej ciekawie – liście czosnków
zasychają już wtedy, gdy kwiaty dopiero zaczynają się rozwijać.
Można zasłonić ten widok, łącząc czosnki z delikatnymi bylinami,
jednak nie należy zakrywać czosnkowych liści całkowicie.
W przeciwnym razie nie nakarmią cebul i nie zakwitną ponownie
za rok. Wielkie cebule czosnków należy posadzić głęboko,
10–15 cm pod ziemią, aby dobrze zakotwiczyć roślinę w podłożu
(wtedy wysokie kwiatostany nie będą się pochylać).
Sadzić można od września do października, kiedy rośliny znajdują się
w fazie odpoczynku.
2. ŚWIDOŚLIWA LAMARCKA
Zielonkawe owoce, podobne do owoców róży, najpierw przebarwią się
na różowo, później na purpurowo, a na końcu staną się granatowe
i będzie je można zjeść. Liście tego krzewu jesienią wybarwią się
na złocisty pomarańcz. To wspaniała roślina do małych ogrodów,
o każdej porze roku wygląda imponująco. Wiosną kwitnie na biało.
Doskonale prezentuje się w towarzystwie śnieguliczek.
3. NARECZNICA CZERWONOZAWIJKOWA
Część liści narecznicy pozostaje zielona nawet zimą, szczególnie kiedy
zimuje pod kołderką opadłych liści. Świeżo rozwinięte liście tej paproci
mają miedziane, bardzo intensywne zabarwienie, które z wiekiem tracą
i stają się zielone. Jest dobrym wypełniaczem w najbardziej

zacienionych miejscach, szczególnie pod drzewami i krzewami. Dobrze
łączy się z białymi baldaszkami trybuli leśnej.
.
4. DZIEWANNA FIOLETOWA ‘VIOLETTA’
Wydaje strzeliste kwiatostany obsypane purpurowymi, bardzo
delikatnymi kwiatami. Jest dobrym zamiennikiem dla bardziej
wymagających ostróżek, które uwielbiają pożerać ślimaki. Łatwo sama
się rozsiewa. W pierwszym roku po wykiełkowaniu tworzy przyziemną
rozetę liści, a zakwita na drugi rok, na początku czerwca. Lepiej zostawić
ją tam, gdzie sama wyrośnie – nie lubi przesadzania.
5. GRAB POSPOLITY
Można z niego tworzyć wspaniałe żywopłoty z łukami, przejściami
i tunelami. Liście o fakturze harmonijki układają się dachówkowato,
tworząc ścianę zieleni. Jest podatny na przycinanie i kształtowanie.
Często zostawia zaschnięte i zbrązowiałe liście na całą zimę
na gałązkach – strącają je wiosną rozwijające się pąki. W gęstych
grabowych żywopłotach gnieżdżą się liczne ptaki śpiewające.
.
6. OSTROŻEŃ ŁĄKOWY ‘ATROPURPUREUM’
To ulubieniec wszystkich trzmieli i motyli, które łatwo mogą
wylądować na purpurowych czuprynach. Liście i łodygi są mniej
przyjazne (ale tylko dla ogrodników), bo najeżone kolcami. Ostrożenie
rosnące dziko na łąkach mają kwiaty zimnofioletowe, a ta ogrodowa
odmiana zakwita ciepłą purpurą. Zaskakująco dobrze wygląda
w towarzystwie róż i piwonii, którym tak daleko do dzikiej łąki.
7. PRZYTULIA WONNA
Dobrze czuje się w cieniu, gdzie tworzy gęste poduszki pełne
gwiazdkowatych liści i drobnych, białych kwiatów. Wysuszone
ziele przytulii ma wspaniały zapach świeżego siana dzięki wysokiej
zawartości związków kumarynowych. Ma nie tylko wartość dekoracyjną
– można jej używać jako dzikiej przyprawy.
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ZAMAWIAJĄCY PRENUMERATĘ, KTÓRZY POTRZEBUJĄ FAKTURY VAT, PROSZENI SĄ O PODANIE NUMERU NIP W ZAMÓWIENIU BĄDŹ TYTULE PRZELEWU.
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) INFORMUJEMY, ŻE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Te-Jot Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (02-612 Warszawa), przy ul. Malczewskiego 19. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem
iod@tejot.com.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres firmy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia (w tym wysyłka przypomnień o końcu prenumeraty) oraz prowadzenia działań marketingowych (o ile wyrażą Państwo
na to zgodę). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz udzielona zgoda (jeśli ją Państwo wyrażą). Państwa dane mogą być
przekazywane firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Okres przetwarzania danych osobowych
dla celów prenumeraty wynosi 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystąpiła ostatnia płatność za prenumeratę, a danych do celów marketingowych do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Ponadto informujemy,
że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych, tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny
sposób wywiera istotny wpływ. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody
przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wydawnictwo Te-Jot Sp. z o.o. Sp.K. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne dla zrealizowania prenumeraty. Wydawnictwo Te-Jot Sp. z o.o. Sp.K. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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MAGAZYN O NAJPIĘKNIEJSZYCH POLSKICH DOMACH,
REZYDENCJACH, OGRODACH I SZTUCE

KONCEPCJA PISMA I OPIEKA ARTYSTYCZNA
Teresa Jaskierny, t.jaskierny@weranda.pl
DYREKTOR WYDAWNICZA PISM WNĘTRZARSKICH
Katarzyna Sadłowska-Kittel, k.sadlowska@weranda.pl
REDAKTOR NACZELNA
Katarzyna Sadłowska-Kittel, k.sadlowska@weranda.pl
REDAKTORZY
Staszek Gieżyński, s.giezynski@weranda.pl
Joanna Kornecka, j.kornecka@weranda.pl
Weronika Kowalkowska, weronika@weranda.pl
Beata Majchrowska, b.majchrowska@weranda.pl
Agnieszka Wójcińska, a.wojcinska@weranda.pl
GRAFIK
Maja Grotowska, mgrotowska@weranda.pl
STUDIO DTP
Piotr Jankowiak, p.jankowiak@weranda.pl
Milena Grządziel, Franciszek Prusiecki, Artur Wieicki
FOTOEDYCJA
Ewa Kuś, e.kus@weranda.pl
Justyna Kurbiel, j.kurbiel@weranda.pl

CIEKAWE
ŻYCIE
POZA
MIASTEM

KOREKTA
Małgorzata Koniarska, Anna Kulpa
STALE WSPÓŁPRACUJĄ
Kinga Błaszczyk-Wójcicka, Igor Dziedzicki, Yassen Hristov,
Kasia Mitkiewicz, Michał Mrowiec, Mariusz Purta,
Anna Salak, Michał Skorupski, Jola Skóra,
Maria Szkop, Aneta Tryczyńska, Agnieszka Głowacka,
Katarzyna Sawicka

www.weranda.pl

Agata Baca, a.baca@weranda.pl
Angelika Zdankiewicz, a.zdankiewicz@tejot.com.pl

WYDAWCA
© Wydawnictwo TE-JOT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa
tel. 22-854-14-65, faks 22-854-14-69
Adres wydawnictwa jest adresem redakcji.
PREZES ZARZĄDU
Teresa Jaskierny, t.jaskierny@tejot.com.pl

Polecane adresy: SKLEP.WERANDA.PL • SKLEP.ASTROMAGIA.PL

WICEPREZES ZARZĄDU
Weronika Kowalkowska, w.kowalkowska@tejot.com.pl
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Szeliński, a.szelinski@tejot.com.pl
REKLAMA
Marlena Długosz, m.dlugosz@weranda.pl
Elżbieta Grzegrzółka, e.grzegrzolka@weranda.pl
Beata Szewczyk, b.szewczyk@weranda.pl
DYREKTOR MARKETINGU I DYSTRYBUCJI
Jolanta Zielińska, j.zielinska@tejot.com.pl
MARKETING I DYSTRYBUCJA
Piotr Wołosowicz, p.wolosowicz@tejot.com.pl
tel. 22-854-14-22
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Maciej Chodorowski
tejot@datals.pl
DRUK Walstead Kraków Sp. z o.o.
Wydawca i redakcja nie ponoszą
odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam
i artykułów sponsorowanych.
Nakład i sprzedaż miesięcznika WERANDA
weryfikowane przez Związek Kontroli
Dystrybucji Prasy. Numer rejestru 413.
PRENUMERATA

tel. 22-854-14-00
Natalia Górska, prenumerata@weranda.pl
FIRMY I OSOBY ZAMAWIAJĄCE PRENUMERATĘ, KTÓRE
POTRZEBUJĄ FAKTURY VAT, PROSZONE SĄ O PODANIE
NUMERU NIP W ZAMÓWIENIU BĄDŹ TYTULE PRZELEWU.
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Zabroniona jest bezumowna sprzedaż numerów bieżących
i archiwalnych miesięcznika WERANDA po cenie niższej
od ceny detalicznej ustalonej przez Wydawcę.
Sprzedaż po cenie innej niż wydrukowana na okładce
jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością prawną.
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# plisy anwis

Żaluzje plisowane Anwis.

Oryginalne produkty marki Anwis, w tym: żaluzje drewniane i bambusowe,
żaluzje aluminiowe, rolety materiałowe, rolety rzymskie, zasłony, plisy, verticale,
żaluzje fasadowe, rolety zewnętrzne, rolety screen i moskitiery znajdziesz
w autoryzowanych salonach. Sprawdź gdzie kupić na www.anwis.pl.

