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Mieszkają w nowoczesnej architekturze i dobrym sąsiedztwie, 
blisko lasu i centrum miasta. Ilona przed snem wychodzi do ogrodu, 
żeby odetchnąć radościańskim powietrzem, Adam przemierza 
na rowerze Trakt Napoleoński. 

DOM W PEJZAŻU

  zdjęcia MICHAŁ SKORUPSKI   stylizacja MAGDA KAZIMIERCZUK, KATARZYNA MITKIEWICZ   tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA

życia  radość

SALON ZDYSCYPLINOWANY
Cegła rozbiórkowa z początku XX w., drewno, stal malowana na czarno, beton powtarzają się w całym wnętrzu. Bliźniacze materiały 
zostały użyte do wykończenia budynku: betonowa dachówka na dachu, naturalnie starzejący się modrzew (niemalowany, jedynie 
zaimpregnowany) na elewacji i tarasach. Ceglany jest fragment ogrodzenia. Kolory zaczerpnięte z krajobrazu – zieleń, błękit, zgaszony 
szarością brąz – Ilona przeniosła na płótno, malując swój pierwszy olejny obraz, eksponowany na tle muru

WARSZAWA
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OŚ WIDOKOWA
Kadr z lampą na drugim planie widoczny jest już od wejścia, w którego 
osi architekt Grzegorz Madej zaprojektował duże przeszklenie 
otwierające wnętrze na ogród i rysujący się w głębi ceglany mur 
ogrodzenia. Pierwszy plan projektant zarezerwował dla ażurowych 
schodów o pomalowanej na czarno metalowej konstrukcji, jak wszystkie 
elementy metalowe wykonanych przez Huberta Sawickiego

WSZYSTKIE BARWY SZAROŚCI
W przestrzeni dziennej domu spotyka się kilka odcieni tego koloru:  
od widocznych w głębi płaszczyzn pokrytych grafitową farbą tablicową, 
przez popielaty odcień betonowej masy na ścianach wydzielających 
jadalnię, po naturalny kolor betonowej wylewki przed paleniskiem. Sufit, 
początkowo też betonowy, z widocznymi odciskami desek szalunkowych, 
zbyt przytłaczał, więc został pomalowany na biało. Wątek czerni 
kontynuują meble wypoczynkowe „Zeus” marki MTI-Furninova  
(Inne Meble). W tym układzie są rozstawione; gdy się je połączy, 
powstaje jedna, gigantycznych rozmiarów, kanapa
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STAL, DREWNO, KAMIEŃ Użycie w wystroju higienicznego metalu i zastosowanie przemysłowego okapu nawiązują do estetyki 
profesjonalnych kuchni, które są bardzo na czasie (projektanci wnętrz chętnie się nimi inspirują). Stalowe fronty szuflad wyspy wymagają 
starannej pielęgnacji, ale efekt wizualny jest tego wart. Dębowy stół w jadalni zrobiono z tego samego drewna, co podłogę. Wiszące stare 
fabryczne lampy to jeden z pierwszych nabytków Ilony i Adama; kupili je, nie mając jeszcze dla nich konkretnego przeznaczenia

est dwudziesty grudnia, trzy dni do Wigilii, a w świeżo  
wybudowanym domu nie ma jeszcze gazu. Dzień później  
– uff! Można odetchnąć. Piec już działa i jest ciepło. Ilona  
i Adam wprowadzają się w pośpiechu, który jednak się 
opłaca, bo pierwszej gwiazdki wypatrują z małą Igą i trójką 
dorosłych dzieci przez okna nowego domu. Ilona wypróbowuje, 
czy w kuchni (a właściwie dwóch kuchniach, bo jest szczęśliwą 
posiadaczką drugiej, roboczej) wszystko działa jak trzeba,  

i na czas przygotowuje wigilijną kolację. Przy świątecznym stole 
zasiadają z kilkunastoma bliskimi im osobami. 

Przyjemność budowania
Od pamiętnych świąt minęły już dwa lata. Dziś właściciele 
zgodnie stwierdzają, że dom w Radości to ich miejsce na ziemi,  
o czym zaświadcza zagadkowe dziewięć rzędów otworków  

na stalowym fragmencie kominka. W dekoracyjnej perforacji,  
jak na taśmie dziurkowanej, zakodowano popularną sentencję  
– „My home is my castle” i nowy adres. – Od pierwszego dnia 
czułam się tu u siebie – mówi Ilona. Adam w żartach prosi żonę, 
żeby na naszych łamach złożyła oficjalne oświadczenie, że już 
niczego nowego nie będzie chciała budować. Ilona komentuje 
prośbę męża uśmiechem, ale widać, że w głowie ma pomysły  
na kolejne inwestycje. Złapała wnętrzarskiego bakcyla, a z tego 
tak łatwo nie da się wyleczyć. Ilona wcześniej z sukcesem 
zajmowała się florystyką. Piękne roślinne kompozycje  
z tulipanów i hiacyntów cieszą oko w różnych zakątkach domu. 
Przez duże okno w kuchni łapią słońce rosnące w doniczkach 
zioła. Adam zawodowo związany jest z rynkiem finansowym.  
Ich czteroletnia córeczka Iga właśnie zaczęła swoją przygodę  
z tańcem w Egurrola Dance Studio w pobliskim Międzylesiu.

POMYSŁY ZE SMAKIEM
Kuchnia ma charakter reprezentacyjny. Druga tzw. brudna, nazywana przez Ilonę 
centrum dowodzenia, jest w pomieszczeniu służącym również jako spiżarnia, 
schowanym za ciężkimi drzwiami ze stali szczotkowanej. Konstrukcja wyspy  
z kamienia basaltina (wszystkie prace kamieniarskie wykonał Rafał Kapuściński) 
jest maksymalnie uproszczona. Podobnie okap – przemysłowy model marki Miele  
– zamknięty w prostopadłościennej obudowie pomalowanej farbą tablicową. 
Miejsce do zanotowania na gorąco kulinarnych przepisów zawsze jest pod ręką. 
Stare deski na fronty szafek przyjechały do Radości z Mazur 

j
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Po drugiej stronie Wisły
Zanim odkryli dla siebie Radość (jedna z ostatnich warszawskich 
stacji kolejki na linii otwockiej), mieszkali w apartamentowcu  
na Mokotowie. Ten czas wspominają z sentymentem.  
Kilka rozwiązań i materiałów, które sprawdziły się w mieszkaniu, 
przenieśli do domu. Powtórzyli ten sam model drzwi i dębowe 
deski na podłodze. Znaleźli nowe zastosowania dla cegły 
rozbiórkowej i betonu. 
 
Pod osłoną lasu
Gdyby nie przyjście na świat Igi, pewnie nie przeprowadziliby  
się na przedmieście. Działkę kupili, gdy córka już była w drodze. 
Wybrali Radość, bo do centrum Warszawy jest stąd niedaleko, 
dojazd dobry, dookoła las, w którym można pochodzić z kijkami, 
pobiegać, pojeździć na rowerze. – Zakochaliśmy się w tej okolicy 
od pierwszego wejrzenia – wspomina Ilona. – Pierwsze kroki 
skierowaliśmy do sąsiadów, żeby zapytać, jak się mieszka  
– opowiada Adam. – Odpowiadało nam, że na pobliskich 
posesjach stały już domy. Nie groziła nam więc budowa za płotem. 
Zaprojektowanie domu powierzyli znajomemu architektowi 
Grzegorzowi Madejowi. – Wiedzieliśmy, że bliska jest nam 
podobna estetyka, co zapowiadało dobrą współpracę  
– wyjaśniają. W architekturze wnętrz spotykały się koncepcje 
Grzegorza Madeja i pomysły właścicieli, które projektant przełożył 
na język architektury.  

GABINET NA WYSOKIM POZIOMIE 
Gdy Adam pracuje w domu, dzięki transparentnej balustradzie  
z grubych tafli hartowanego szkła ma widok na salon i dalej, przez 
wysokie okna na ogród. Podstawą biurka jest zwieńczenie stalowej 
konstrukcji nad paleniskiem kominka. Lampa biurkowa to „młodsza 
siostra” wyrośniętej „JJ” stojącej w salonie  
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W ŚWIETLE GIGANTA Tylko w wysokim dwukondygnacyjnym 
wnętrzu można było pozwolić sobie na oświetlenie w rozmiarze 
XL – model „JJ” (kupiony w warszawskim salonie Goemi), 
inspirowany lampką „Luxo Jr.”, dobrze znaną wszystkim 
kinomanom z logo wytwórni Pixar. Betonowa powłoka na ścianach 
(masa marki Benjamin Moore) i postarzane dębowe deski  
na podłodze (VIP Parkiet) stanowią doskonały kontekst dla lampy, 
której podstawa przypomina ramię gigantycznego robota   
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KTO ZA TYM STOI
 Koncepcja, w której budynek miał stanowić całość  

z otoczeniem, tworząc kompletny obraz, znalazła kontynuację 
także we wnętrzu. W przestrzeni mieszkalnej wykorzystano 
materiały budowlane w ich pierwotnej, surowej formie, 
korespondujące z sąsiadującą z domem naturą. Praca  
nad projektem w głównej mierze polegała na znalezieniu 
wspólnego języka z inwestorami. Otwarta dyskusja, której 
efektem była ewolucja pomysłów, pomogła w dążeniu  
do stworzenia bryły budynku spójnej stylistycznie z jego 
wnętrzami. W wypracowaniu wspólnej wizji pomogły również 
dobre relacje z inwestorami oraz wzajemne zrozumienie  
i dbałość o każdy detal.  INFO ARCHITEKTACH na str. 158 

GRZEGORZ MADEJ  
[Cutout.pl]

LAMPY, KTÓRE 
WYPRZEDZIŁY 
TRENDY
Lampy „Gras” (NAP),  
w sypialni i strefie 
kąpielowej, 
to słynny projekt 
Bernarda-Albina Grasa 
z 1921 roku. Seria, 
stworzona do użytku 
biurowego, jest 
bodajże pierwszą tego 
typu wykorzystywaną 
także w domach  
(jej miłośnikiem był  
Le Corbusier!). Gras 
chciał, by „użytkownik 
miał lampę przy sobie 
zawsze wtedy, kiedy 
jej potrzebuje. By mógł 
kierować światłem  
tak, jak wodzi się 
wzrokiem, a oprawę 
ustawiać precyzyjnie 
jak maszynę”

POD DYKTANDO LASU 
Właściciele co roku zmniejszają trawnik, bo wśród sosen trudno go utrzymać. Tam, gdzie trawa naturalnie dobrze rośnie, zachowują ją, gdzie  
indziej pozwalają, by zwyciężyła przyroda. – Latem żyjemy głównie w ogrodzie. Grillujemy, siedzimy przy ognisku. Goście najbardziej lubią  
stojący na tarasie stół z ceglaną podstawą i blatem z kłód drewna, choć w głębi ogrodu mamy drugi, wygodniejszy – opowiadają. Ilona dodaje:  
– Przed snem wychodzę na zewnątrz, żeby odetchnąć. Adam mówi, że chodzę „powąchać powietrze”, które z każdej strony domu pachnie inaczej 

W KOLORZE PIANY
Komfortowa strefa 
kąpielowa, z wanną 
„Sontuoso” firmy 
Clearwater i baterią 
„Fantini” firmy Progetto 
(Świat Łazienek), jest 
częścią sypialni. Ścianę 
za wanną i podłogę 
wyłożono starą cegłą 
pomalowaną na biało.  
Na jasnym tle odcinają 
się czarno-białe 
fotografie autorstwa 
Adama. W nowoczesnej 
przestrzeni doskonale 
odnalazł się kultowy fotel 
„RM58” Romana 
Modzelewskiego, projekt 
z 1958 roku (Vzór)

BIEL LUBI  
DREWNO
Meble (Beds)  
w ascetycznie 
urządzonej sypialni  
są wykonane  
z dębiny. Dwie 
zestawione szafki pełnią 
dodatkowo funkcję 
blatu. Nad łóżkiem  
– kinkiety „Gras” (NAP) 


