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wypoczynek w kwadracie Salon o regularnym kształcie ma blisko 50 m2 powierzchni.  
Kominek wykończony okładziną z czarnego łupka łączy się z zabudową meblową z błyszczącego 
lakierowanego MDF-u. Szyba zamykająca wkład kominkowy (model „Linea” firmy KF Design)  
podnosi się do góry. Na podłodze z szarego gresu (120x60 cm) dumnie prezentuje się kupiony  
w Niemczech „Lounge Chair” proj. Ray & Charlesa Eamesów. Do nowego domu przyjechał  
z apartamentu, w którym Magda i Norbert mieszkali wcześniej
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zdjęcia MICHAŁ SKORUPSKI 
stylizacja JUSTYNA SMOLEC 
tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA

to tylko
miłość

Magda i Norbert, ludzie biznesu i globtroterzy, mają  
pod Warszawą inteligentne 400 m2. Ich dom zarządzany 
przez komputer wbrew pozorom nie jest bezduszny,  
lecz wręcz romantyczny. Dowód wisi w łazience.

Warszawa

             DOM ZDALNIE STEROWANY
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śniadanie na nieboskłonie Blat wyspy kuchennej wykonany z corianu przypomina rozgwieżdżone niebo. Harmonizują z nim czarne jak noc 
szklane fronty szafek zabudowy kuchennej (produkcji niemieckiej). Pod blatem, dla kontrastu, są białe fronty, także ze szkła. Stół w jadalni zrobiła  
na zamówienie firma stolarska z Falenicy (również większość zabudów w całym domu jest jej autorstwa). W głębi salonu lampy „Slim”, proj. Jordi Vilardell 

Betonowa ściana, przy której biegną schody, 
oddziela część wypoczynkową salonu  
od domowego centrum kulinarnego

7978



80

Szarości w kolorze betonu, 
czerń w odcieniu łupka  
i czysta biel – w wystroju 
całej dolnej kondygnacji 

najważniejszy obraz Widokiem kominka można cieszyć się  
z kilku miejsc w domu, także przy stole w jadalni. Dodatki, w tym zastawę, 
dobierano z żelazną konsekwencją – wyłącznie w trzech barwach. Jedynie 
dla drewna uczyniono wyjątek, bo ociepla wnętrze jak ogień w kominku

z widokiem na strefę dzienną Otwór w betonowej ścianie 
to okno wychodzące z sypialni na salon. Sięga niemal do podłogi górnej 

kondygnacji. Leżąc na łóżku, widzi się kominek. Gdy któryś z domowników 
chce się całkowicie odizolować, wypoczywając na górze, okno jest zasłaniane 

panelem ozdobionym grafiką. Wygląda to tak, jakby w tym miejscu  
wisiał obraz. Szara kanapa firmy Flexform wtapia się w betonowe tło,  

dzięki czemu, choć jest duża i wygodna, optycznie nie zabiera przestrzeni
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 P rzez 11 miesięcy Magda  
i Norbert mieszkają  
w swoim komfortowym 
podwarszawskim domu, 
12. spędzają w podróży. 

Celem ich ostatniej wyprawy były Filipiny. 
W najbliższych planach mają wyjazd 
do Wenezueli. Obydwoje zajmują się 
biznesem. Należą do pokolenia, które  
w zawodowe życie wkraczało pod koniec 
lat 90. Dla Magdy praca jest także jej 
największą pasją. Norbert w wolnych 
chwilach pilotuje samoloty i gotuje.  
Dwie z pasji właścicieli znalazły 
odzwierciedlenie w ich domu: podróże  
i zacięcie kulinarne. Ale zacznijmy  
od początku, czyli od projektu.

spotkanie do kwadratu
Z projektantką wnętrz Joanną Derecką 
właściciele współpracowali po raz pierwszy 
przy urządzaniu apartamentu, w którym 
poprzednio mieszkali. Zadowoleni  
z projektu i już zaprzyjaźnieni z Joanną 
oddali w jej ręce koncepcję swojego domu. 
– Skontaktowali się ze mną tuż po kupnie 
działki. To była idealna sytuacja – wspomina 
Joanna Derecka. – Zgodnie z wytycznymi 
inwestorów przygotowałam założenia 
projektowe, według których architekt 
Wojtek Gałązka stworzył bryłę domu. 
Dzięki temu, że zaplanowałam również 
otoczenie budynku, architektura  
krajobrazu harmonijnie komponuje się  
z aranżacją wnętrz. 
Joanna, rysując dom, myślała jak wnętrzarz. 
Cały czas miała z tyłu głowy sugestie 
Magdy i Norberta, jak chcieliby  
tu mieszkać. Parter zaplanowała  
im z dużym, blisko 50-metrowym 
kwadratowym salonem, bardzo obszerną 
kuchnią (pamiętamy, że gotowanie to hobby 
Norberta) i komfortową jadalnią.  

Zebra na ścianie przywołuje wspomnienia z podróży. 
Pamiątki z wojaży można napotkać na każdym kroku

elektroniczne serce inteligentnego 
domu bije za wysokimi frontami zabudowy  
w czterometrowym korytarzu. W drzwiach zamiast 
uchwytów są wyfrezowane otwory, które służą  
do wentylacji i jednocześnie stanowią dekoracyjny 
motyw. Rąbka tajemnicy uchyla Ela, znajoma 
gospodarzy. Zebra na ścianie to fototapeta Studia 
Finezja. Poniżej murek-ławka wykończony stiukiem

tytuł filmu „Love Actually” (z Hugh Grantem 
w roli zakochanego premiera) zawisł nad wanną 

w łazience, która sąsiaduje z sypialnią Magdy 
i Norberta. Literki zostały odlane z gipsu przez 

rzeźbiarza. Można na nich stawiać tea-lighty  
(na ścianie rysują się intrygujące cienie).  

Pod tytułem komedii romantycznej wanna  
Duravitu z baterią „MEM” Dornbrachtu.  
Na podłodze kremowy gres 60x60 cm 
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wyjątkowe sklepienie w tym 
wnętrzu to tzw. sufit napinany. Powstaje 
w ten sposób, że na kątownikach 
rozpina się gumiastą płachtę. Taki sufit 
jest antystatyczny, sterylny, wycisza 
pomieszczenie. Poza tym wnętrze wygląda 
na wyższe, niż jest w rzeczywistości.  
Za umywalkami, tuż za ceramiką, 
wypiaskowano fragmenty lustrzanej ściany, 
tak by ślady po zachlapaniach były mniej 
widoczne. Wokół wanny Duravit jest tekowy 
podest, do którego dobrano pozostałe 
drewniane elementy wykończenia  
(fornir tekowy) i żaluzje. Usytuowany  
z boku słupek, przypominający szafkę,  
kryje baterię. Do urządzenia jest  
z każdej strony swobodny dostęp. Wolno 
stojąca wylewka została zamontowana 
tuż przy wannie. Przy wejściu do kabiny 
prysznicowej wisi grzejnik Vasco.  
Za projekt tego wnętrza Joanna Derecka  
otrzymała I nagrodę w konkursie 
„Integracja” organizowanym  
przez producenta urządzenia

Łazienka pełna 
pomysłów: napinany 
sufit, piaskowane lustro, 
podest wokół wanny, 
słupek z baterią
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Udogodnieniem, na jakim bardzo zależało 
właścicielom, jest przejście z garażu  
do garderoby i dalej do spiżarni, gdzie 
można zostawić zakupy. Stamtąd 
przechodzi się przez wiatrołap do długiego 
na cztery metry holu. Nieopodal wejścia 
jest też wygodna pralnia. Poza tym parter 
mieści pokój gościnny z własną łazienką  
i gabinet. Piętro to strefa prywatna Magdy 
i Norberta – wyraźnie wydzielona,  
ale jednocześnie za sprawą dużego okna  
w sypialni otwarta na salon. Szybę 
można zasłonić ekranem, wystarczy 
klik na pilocie. Dom jest inteligentny, 
zdalnie sterowany. Komputer zarządza 
też muzyką, która dzięki systemowi 
nagłośnienia wypełnia przestrzeń  
we wszystkich pomieszczeniach. 
We wnętrzach Joanna Derecka 
przewidziała dużo szaf, zabudów i półek,  
na których właściciele ustawili pamiątki  
z podróży. Spacer po domu jest  
jak podążanie szlakiem wypraw Magdy  
i Norberta do Malezji, Singapuru  
czy Argentyny. 

praktyka czyni mistrza
Zatrzymajmy się w tej wędrówce  
na moment w Wietnamie. Norbert 
zatrudnił się tam na kilka dni w lokalnym 
barze. Pracował jako pomocnik kucharza, 
żeby nauczyć się miejscowej kuchni. 
Zapytany o swoje firmowe danie,  
bez wahania odpowiada: potrawy  
z woka. Kuchnia w domu Norberta jest 
przygotowana na kulinarne wyzwania. 
Mając do dyspozycji tak dużo przestrzeni 
roboczej i komplet niezbędnych sprzętów, 
może on przygotowywać równocześnie 
kilka potraw. Wydanie wielodaniowej 
kolacji nie stanowi problemu. Pod kranem 
z wyciąganą wylewką prysznicową (takie 
baterie stosowane są w profesjonalnych 
kuchniach) bez problemu opłukuje 
najdłuższego pora i najwyższy garnek. 
W domach, które trafiają na strony 
magazynów wnętrzarskich, tego typu 
krany nie są rzadkością. W większości 
nowoczesnych kuchni wyglądają niczym 
współczesne rzeźby: zdobią, ale używa się 
ich rzadko. W tym przypadku jest inaczej 
– bo tu się naprawdę gotuje. 5

JOANNA DERECKA projektantka wnętrz
Układ pomieszczeń dopasowałam do stylu życia  
i przyzwyczajeń inwestorów. Dużo czasu 
poświęciłam na poznanie i zrozumienie ich 
oczekiwań, wydobycie potrzeb estetycznych  
i emocjonalnych. Bazą jest przejrzysta, funkcjonalna 
przestrzeń wspólna domu – z odpowiednimi 
proporcjami pomieszczeń, monochromatycznym 
wykończeniem i oszczędnymi formami. Inwestorzy 
dopełnili ją, wnosząc przedmioty osobiste. Powstało 
spójne ponadczasowe wnętrze, które ma spory 
potencjał i dobrą energię. Od właścicieli wiem,  
że czerpią radość z przebywania w tym domu.  
W wygodnych nowoczesnych wnętrzach dobrze  
im się odpoczywa, spędza wspólnie czas  
i przygotowuje do następnego dnia.
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z gadem w łazience, a konkretnie z wężem 
ogrodowym w roli grzejnika. Włoski kaloryfer kupiony 
w firmie Kalmar przypomina go do złudzenia. Straszy 
w łazience gościnnej na parterze. Do monolitycznej 
umywalki Alape projektantka dobrała baterię „Lulu” 
marki Dornbracht 

kto za tym stoi
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