
ętrze 

Marzena twierdzi, że swoją 
popularność zawdzięcza... 
światłu. To ono bowiem, 
wpadając do wnętrz domu, 
pozwala jej wyczarować 
te wszystkie piękne zdjęcia, 
w których zakochali się 
nie tylko Polacy. 
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Wielkie 
marzenie 
Marzeny 

Śmiało można powiedzieć, 
że jest to najpopularniejszy dom 
w Polsce. Dowodem na to niech 
będzie niemal pół miliona osób, 
które obserwują instagramowy 
profil @marzena.marideko. 
Marzena we współpracy 
z marką Westwing stworzyła 
królestwo stylu skandynawskiego. 

zdjęcia Westwing 
projekt i stylizacja (ffimarzena.marideko 
tekst Robert Pieńkowski 
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Kontakt z naturą jest 
dla Marzeny bardzo ważny. 
To dlatego w wazonach 
nigdy nie brakuje świeżych 
kwiatów, a soczysta zieleń 
roślin doniczkowych pięknie 

i prezentuje się na tle ścian. 
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Salon na parterze to część wspólna wszystkich domowników. Zaprasza ona 
do wyciszenia i relaksu. Subtelne biele i efemeryczne szarości prowadzą 
wyrafinowany dialog z lekkimi jak oddech samej Matki Natury plecionkami. 

M
arzena wraz ze swoim partnerem Maciejem oraz synem 
Wiktorem mieszkają w tym domu na warszawskim 
Bemowie dopiero od pięciu lat. Sam dom jednak ma 
znacznie dłuższą historię. Od kilku już pokoleń należy 
bowiem do rodziny pana domu. W oryginalnym, niewiel
kim budynku mieszkali kiedyś pradziadkowie Macieja, 

a 12 lat temu rozbudowali go w stylu kanadyjskim jego dziadkowie. Gdy 
ostatecznie trafił w ręce najmłodszego pokolenia, zmienił się nie do pozna
nia, stając się najsłynniejszym domem w Polsce. 
- Gdy się tu sprowadziliśmy, nie spodziewałam się, że zrealizuję swoje ma
rzenie - wspomina dziś Marzena. Od wielu lat bowiem blogerka zakocha
na była w stylu skandynawskim. Uwielbiała go za piękno jego prostoty, za 
czarowne, jasne wnętrza wypełnione pięknymi i przytulnymi drobiazgami, 
za pochwałę bycia w zgodzie z naturą. Jednak mieszkając w bloku, nie było 
łatwo zrealizować to pragnienie życia po skandynawsku. - I wtedy dziad
kowie Macieja zdecydowali się podarować nam ten dom - mówi Marzena. 
- Jakby sam los powiedział: „Oto Twoja szansa. Pokaż, co potrafisz!" 
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Na piętrze mieszka 
Marzena z Maciejem 
oraz ich syn Wiktor. 
Ich królestwo znają 
i kochają dziś setki 
tysięcy ludzi. 
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Aneks kuchenny to w całości dzieło 
Macieja, który w tej dość trudnej 

przestrzeni sam wymierzył wszystko 
co do milimetra, zaprojektował 

zabudowę, po czym sam ją złożył. 
Duch DIY udzielił się już bowiem 

całej rodzinie Marzeny. 
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Światło, które wpada przez duże okna 
jest niczym pędzel, który pomaga 
Marzenie „malować" swój ukochany 
dom. A gdy nastaje wieczór blogerka, 
zapala lampy i świece, tworząc 
zupełnie nowe kompozycje. 
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- Styl skandynawski wcale nie musi oznaczać minimalizmu -twierdzi Marzena. 

Każdy detal w domu Marzeny opowiada jakąś historię, 
w którą naprawdę warto się wsłuchać. 

Początki jednak nie były łatwe, bowiem dom wymagał wciąż 
wiele pracy. - Przez dość długi czas mieszkaliśmy w nieco 
polowych warunkach. Sama z moim partnerem na przykład 
kładłam podłogi z 6-metrowych desek - wspomina Marze
na. Powoli jednak z każdym miesiącem dom coraz bardziej 
piękniał. A to napawało domowników wielką radością. Nic 
dziwnego, że chcieli się tym podzielić z innymi. Z tej właśnie 
dumy nad dziełem własnych rąk i własnej wyobraźni powstał 
profil ©marzena.marideko, na którym blogerka zamieszczała 
zdjęcia swoich realizacji. I w jej postach zakochali się Polacy. 
- Nie spodziewałam się takiej reakcji. Na początku miewałam 
po kilka polubień, ale nie zrażało mnie to, bo czułam, że mam 
coś fajnego do pokazania innym - przyznaje Marzena. 

I miała rację. Nic więc dziwnego, że w końcu zgłosił się do 
niej Westwing i zaproponował współpracę. Blogerka nie mo
gła uwierzyć w swoje szczęście, okazało się bowiem, że nikt 
z Westwing nie będzie jej narzucał swojej wizji. - Dostałam 
całkowicie wolną rękę, co mogę wybrać i jak zaaranżować to 
z resztą - opowiada pani domu. - Zaczynałam od małych rze
czy jak wazoniki czy puf, a z czasem, gdy nasza współpraca 
się rozwijała, sięgałam po coraz większe. Dziś Marzena przy
znaje, że wszystko to, co wydarzyło się, odkąd założyła profil 
na Instagramie, jest dfa niej spełnieniem wielkiego marzenia. 
Kiedyś bowiem to ona szukała inspiracji w kolorowych ma
gazynach i w internecie, teraz sama inspiruje innych. I czerpie 
z tego ogromną radość. 
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Pani domu przyznaje, że uwielbia, gdy przedmioty dostają 
drugą szansę. Dlatego wiele z nich wyszukuje w internecie 
lub na pchlich targach. Marzena i Maciej sami także zaczęli 
robić proste drewnie rzeczy, jak stoliczki, stołki czy tace. 

Marzena z wykształcenia 
jest historykiem sztuki, 
ale dekorowanie wnętrz 
to jej prawdziwa pasja już 
od czasów dziecięcych. 

A co dziś dla niej samej jest inspiracją? - Na pierwszym miejscu 
zawsze dla mnie będzie przytulność. To hasło, które przyświecało 
powstaniu dosłownie każdego centymetra naszego domu - mówi 
blogerka. - Najważniejsze jest przecież, by każdy domownik czuł 
się tutaj dobrze, wygodnie, u siebie. Ta filozofia sprawdza się ide
alnie. Dzisiaj bowiem Marzena z partnerem i synem zajmują pię
tro domu, a na parterze zagościli dziadkowie Macieja. I wszyscy 
poczuli w sobie tę samą niespożytą kreatywność, jaką ma pani 
domu. Wszak gdy mieszka się w tak twórczym otoczeniu, nie 
sposób pozostać obojętnym. W ten oto sposób każdy przyczynia 
się do piękna, a jednocześnie popularności tego domu. 
- Z założenia nasz dom miał być wielopokoleniowy - przyznaje 
Marzena. I może w tym prostym stwierdzeniu tkwi właśnie naj
większy sekret Marideko. Kto z nas bowiem dziś, w czasach po
wszechnego pośpiechu, nie marzy o tym, by cała rodzina - od 
dziadków po wnuki - siadła razem do posiłku lub spotkała się na 
kanapie w salonie i... po prostu ze sobą była? ® 
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Wiszący fotel w salonie 
to być może dla niektórych 
ekstrawagancja. 
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W sypialni nie zabrakło 
oczywiście jednego 
ze znaków rozpoznawczych 
Marzeny - ręcznie robionego 
Łapacza Snów. 
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Każdy z niezliczonych dodatków marki Westwing 
wspaniale odnajduje się w tych wnętrzach, 
jakby od początku miał dokładnie tutaj być. 

- Wszystko w naszym domu 
nieustannie się zmienia. Często 
zmieniam i dodaję różne 
akcesoria i tkaniny. Inspirują 
mnie pory roku, ale także same 
przedmioty, które znajduję 
na przykład na pchlich targach 
czy w sklepie Westwing 
- mówi Marzena. 
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Taras przed domem powstał 
jako odbicie i przedłużenie tego, 
co Marzena stworzyła wewnątrz. 
Subtelnie przeplatają sie tutaj 
różne strefy: salonowa, jadalniana, 
relaksacyjna. Znalazło sie także 
miejsce na największą dumę y ;.r— 
właścicieli - kino pod chmurką, 
czyli ekran i projektor. 
Na rodzinnych seansach 
filmowych zawsze jest .. i 

I '• , 'Sy komplet widzów. 
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Marzena uwielbia 
swój taras: - Dzięki 
niemu czuję się tutaj 
jak na wiecznych 
wakacjach. 
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przepis na wnętrze 

Radość 
z domu 
Blogerka Marzena Marideko 
stworzyła razem z Westwing 
klimat wakacyjnego luzu, 
który trwa przez cały rok! 
opracowanie Adrianna Tarnowska 
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1. Rattanowy fotel wiszący, HKIiving, 9DESIGN, 1199 zł 2. Komplet luster ściennych Jones, WESTWINGNOW.PL, 229,90 zł 3. Ramka na zdjęcia Look, 
Urban Naturę Culture, WESTWINGNOW.PL, 79,90 zł 4. Poszewka na poduszkę Taima, WESTWINGNOW.PL, 129,90 zl 5. Fotel rattanowy Egg, HKIiving, 
WESTWINGNOW.PL, 2299 zł 6. Sofa Mila, 3-osobowa, WESTWINGNOW.PL, 3199 zł 7. Kosz do przechowywania Meja, Bloomingville, WESTWINGNOW.PL, 
139,90 zł 8. Komplet stolików Sham, Dutchbone, WESTWINGNOW.PL, 1899 zł 
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