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Pakowanie prezentów  LAST MINUTE!
Podpowiadamy, jak zrobić to szybko i pomysłowo

100 LAT 

ART DÉCO 
Świętuj z nami urodziny 
tego wyjątkowego stylu!

str. 16

 DOMY NASZYCH
 CZYTELNICZEK 

Radzimy,
jak je 
zmieścić
nawet 
na małym
metrażu 

Każdy inny, 
ale wszystkie 
wyjątkowe

Łazienka
SPEŁNIJ MARZENIA

świętowanie
BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE BIESIADY W PIĘKNEJ 
OPRAWIE SYLWESTER – WYSTRÓJ, KTÓRY ZACHWYCI GOŚCI 
DEKORACJE DOMU IDEALNE NA KARNAWAŁ

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Kreatywne 
metamorfozy 

i nowe zastosowania

4 
Urządzane z sercem

KREDENS
 NIE TYLKO W KUCHNI

co warto o nim wiedzieć 
 jak wprowadzić 

go do wnętrza  
ponadczasowe meble, 

wzory i dodatki

świętowanieświętowanieSezon   na
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Spis treści
Styczeń w MM
2 Kilka słów na dobry 

początek miesiąca 

Sezon na...
6 sylwestrową noc

Im bliżej północy, tym bardziej 
pragniemy toastów i tańców 
w otoczeniu niebanalnych gadżetów

Tworzymy nastroje
12 Zanim przyjdzie nowy rok

Cieszmy się wyjątkowymi
świąteczno-noworocznymi 
aranżacjami

ABC stylu 
16 Urodziny art déco

Dowiedz się wszystkiego 
o tym stuletnim stylu, jego historii 
i wpływie na dzisiejsze wnętrza 

Najpiękniejsza 
dziewiątka
22 Ekspozycja wspomnień

Które z tegorocznych zdjęć 
zasługują na powieszenie na ścianie? 
Dobierz im najpiękniejszą ramkę

Na każdą kieszeń
24 Czas na wielki bal

Szykuj się i baw wzorem 
eleganckich dam sprzed lat

Kocham mój dom
26 Magicznie na Podhalu

Jak spędza święta 
architektka i miłośniczka folkloru? 
Zajrzyj do góralskiej chaty 
jej projektu  

36 Lucy Home to my!
Kiedy praca jest pasją, dom 

może stać się pracownią. Karolina 
i Paweł zaprosili nas do Kozienic

48 Dom wielowarstwowy
Joanna uwielbia wnętrzarskie 

zakupy, bujną roślinność i polską 
sztukę współczesną. Jej mieszkanie 
w Poznaniu jest pełne barw

Kobieta z pasją
62 Maluję igłą

Kaja z pracowni Naniewymiar.pl 
nie tylko haftuje i tworzy grafiki. 
Ma też wyjątkową smykałkę 
do metamorfoz własnego domu

Dobre zestawienia
70 Świętuj ze smakiem

Wybierz jedną z trzech propozycji 
i razem z nami stwórz podobny 
efekt stołu na uroczyste przyjęcie

To jest pomysł!
76 Jego pojemność kredens

Dziś jest ulubieńcem 
miłośników metamorfoz i częstym 
gościem, nie tylko w kuchni i jadalni

80 Podaruj pięknie!
Zaskocz bliskich prezentem 

zapakowanym specjalnie dla nich

Wybraliśmy dla Was
84 11 akcesoriów  

do pakowania prezentów

86 3 efektowne 
łóżka

92 11 elementów 
wyposażenia łazienki

Prawdziwe rozwiązania
88 Łazienka marzeń

Jak zrealizować wielkie 
fantazje w małym pomieszczeniu?

Półka z nowościami 
94 Udane zakupy

Sprawdź, co nowego 
na rynku wyposażenia wnętrz

Do zobaczenia 
96 Noworoczna iluminacja

Nic tak nie uprzyjemnia 
wieczoru, jak liczne światełka

W tym mieszkaniu meble i ściany zmieniają kolory 
sezonowo. Właścicielka, artystka, tworzy współczesne 
malarskie hafty. Nauczy Was, jak to zrobić krok po kroku!

Niech żyje bal! Świętujemy nadejście nowego 
roku, bawiąc się dekoracjami i wyposażeniem

62

Następny 
numer 

ukaże się

stycznia
10

Spotkajmy się na Facebooku!
Tu znajdziesz nowinki wnętrzarskie, 
konkursy, porady… Bądź na bieżąco. 
Moje Mieszkanie czeka na Twoje 
podpowiedzi i opinie. 

Mojemieszkanie.pl

Moje Mieszkanie  
możesz już kupować online: 
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w tym 

8% VAT
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ŁAZIENKA Z EFEKTEM WOW

urzadzamy.pl
Gotuj

SCHOWAJ 
W SYPIALNI

Szafy, garderoby, 
komody i półki
z pomysłem

Gotuj
JAK W FILMIE

KOLORY RZĄDZĄ! 
Soczyste, intensywne
i wyraziste w idealnych

zestawach 

ABC STYLU

zaskakujące rozwiązania 
nietypowe materiały
35 wyjątkowych rzeczy 

Gala NAJPIĘKNIEJSZE WNĘTRZE ROKU  
i kiermasz świąteczny – relacja z imprezy!

INSPIRUJĄCE KUCHNIE Z KOMEDII 
ROMANTYCZNEJ I SERIALI – ZOBACZ, 
JAK ŁATWO ODTWORZYĆ ICH KLIMAT U SIEBIE
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ŁAZIENKA Z EFEKTEM ŁAZIENKA Z EFEKTEM WOW

SCHOWAJ SCHOWAJ 
W SYPIALNI

Szafy, garderoby, Szafy, garderoby, 
komody i półki
z pomysłem

KOLORY RZĄDZĄ! KOLORY RZĄDZĄ! KOLORY RZĄDZĄ! 
Soczyste, intensywne
i wyraziste w idealnychi wyraziste w idealnych

zestawach 

ABC STYLU

zaskakujące rozwiązania zaskakujące rozwiązania 
nietypowe materiałynietypowe materiały
35 wyjątkowych rzeczy 35 wyjątkowych rzeczy 

Gala NAJPIĘKNIEJSZE WNĘTRZE ROKU  
i kiermasz świąteczny – relacja z imprezy!
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Wybierz  NAJPIĘKNIEJSZE  WNĘTRZE ROKU 2019!
Zapraszamy na świąteczny kiermasz i galę MM!

PYSZNE 
I ŁATWE DANIA 

NA WIGILIJNY STÓŁ 
 Wygraj multimedialną 

książkę kucharską 
z autografem fi nalisty 
programu MasterChef 

Wybierz  NAJPIĘKNIEJSZE  WNĘTRZE ROKU 2019!

PO SKANDYNAWSKU
Skromnie, 

naturalnie, pięknie

Zainspiruj się
i zabłyśnij!

NAKRYJ DO 
STOŁU

INACZEJ 
NIŻ 

ZWYKLE

Sylwestrowo

Przytulnie 
KOMINEK W ODŚWIĘTNEJ SZACIE CHOINKA NIE 
TYLKO DLA TRADYCJONALISTÓW EFEKTOWNE OZDOBY 
DO ZROBIENIA W KILKA MINUT

ABC STYLU 
GWIAZDKA 
PO SKANDYNAWSKU

Skromnie, 
naturalnie, pięknie

PO SKANDYNAWSKU CZYLI Skromnie 
i naturalnie pięknie

Przytulnie Przytulnie 
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Trendy wnętrzarskie oraz nowości na rynku mebli i AGD. Sprawdzone rozwiązania, 
fachowe porady, mnóstwo inspirujących pomysłów. Wejdź na Urzadzamy.pl

CZEKAMY 
NA E-MAILE  od Was
Stale coś zmieniasz w mieszkaniu? Interesujesz się 

aranżacją wnętrz? Masz pasję, a może coś zbierasz? 
Przyślij do nas e-mail. Napisz kilka słów o sobie, 
dołącz zdjęcia domu, swoich zbiorów lub prac. 

Niech Czytelniczki Mojego Mieszkania Cię poznają! 
Czekamy pod adresem: mojemieszkanie@grupazpr.pl

Niech żyje bal! Świętujemy nadejście nowego 6
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ukaże się

10

Kiedy praca jest pasją, dom 
może stać się pracownią. Karolina 
i Paweł zaprosili nas do Kozienic

Dom wielowarstwowy
Joanna uwielbia wnętrzarskie 

zakupy, bujną roślinność i polską 
sztukę współczesną. Jej mieszkanie 

70

Radzimy, gdzie zrobić 
zakupy, by ładnie zaaranżować 
                   jadalnię

Chcesz podpowiedzi, 
jak wyjątkowo 
zapakować podarunki? 
Mamy kilka pomysłów

Wybierz jeden 
element tak 
wyjątkowy, że zmieni 
łazienkę. Zobacz 
nasze propozycje 
na str.

84

92
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