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W czereĂniowym

sadzie

Ten dom powstaï ze skÈpstwa
– Ămieje siÚ Barbara. Znaczy to tyle,
ĝe o budowie zadecydowaï rachunek
ekonomiczny. SzczÚĂliwie w Ălad za ekonomiÈ
przyszïy satysfakcje innej natury:
poczucie przestrzeni i kameralnego
odosobnienia, zadowolenie z obcowania
z przyrodÈ, czasem – zwyczajny
ĂwiÚty spokój...
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Zawsze lubili mieszkaÊ wysoko. Wygodne
czteropokojowe mieszkanie na 17 piÚtrze
zapewniaïo niesamowite widoki: z jednej
strony las, z drugiej Wisïa i prawobrzeĝna
Warszawa, z kolejnej – willowa zabudowa
Dolnego Marymontu. Dopóki dzieci byïy
maïe, starczaïo miejsca dla wszystkich.
Ale Barbara i Kazimierz sÈ socjologami,
nauczycielami akademickimi – duĝo
pracujÈ w domu. Gdy chïopcy podroĂli,
cztery pokoje przestaïy wystarczaÊ; jednego
wyraěnie brakowaïo.
O budowie nie myĂleli – Barbarze,
wychowanej w przedwojennym domku
na Bielanach, wystarczyïy wspomnienia
remontów i usterek, z jakimi latami borykaï
siÚ jej tata. Szybko znaleěli wiÚc ponad
100-metrowy apartament w rosnÈcym
niedaleko osiedlu i równie szybko... zrezygnowali. Sïona cena za metr kwadratowy
surowego betonu z grzejnikami, dopïata
za podziemny garaĝ i monstrualna danina
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z idei rozïoĝystego domu parterowego.
Projekt foremnego budynku z poddaszem
powstaï w biurze nieĝyjÈcego juĝ Jerzego
Sokoïowskiego, architekta chÚtnego do
wspóïpracy, choÊ przywiÈzanego – jak
kaĝdy artysta – do wïasnych koncepcji.
Dochodzenie do kompromisu bywaïo trudne, tym bardziej, ĝe musieliĂmy poszukiwaÊ
go takĝe miÚdzy sobÈ – wspomina Barbara,
której z racji temperamentu i usposobienia
przypadïa w negocjacjach rola zïego policjanta. JakiĂ czas trwaïy spory o bryïÚ czy
o okna; gïówna idea, na której szczególnie
zaleĝaïo Kazimierzowi – wnÚtrza otwarte-

za comiesiÚcznÈ
com
ochronÚ
skïadaïy siÚ na kwotÚ,
za którÈ z powodzeniem
moĝna by kupiÊ wygodny
dom, zostajÈc z caïkiem
sporÈ sumkÈ na jego
wyposaĝenie.
Niestety, gotowe domy majÈ to do siebie,
ĝe wykreowaïa je cudza wyobraěnia;
trudno znaleěÊ taki, który speïni potrzeby,
marzenia, a do tego zmieĂci siÚ w budĝecie.
Meandry poszukiwañ zaprowadziïy wiÚc
rodzinÚ prosto do wïasnej dziaïki. Znaleěli
jÈ zimÈ, na póïnoc od Warszawy, gdy gruba
warstwa Ăniegu miïosiernie maskowaïa
niedoskonaïoĂci grzÈskiej gliniastej drogi
dojazdowej. PodkreĂlaïa za to niebywale
urodÚ dwóch starych czereĂni. OĂnieĝone
korony ocieniaïy póï parceli i to one wïaĂnie
postawiïy kropkÚ nad „i”.
Rozmiary starego sadu – 900 m2
– zmusiïy inwestorów do rezygnacji
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go, dajÈcego przestrzenny oddech – zostaïa
szczÚĂliwie zachowana.

Prima aprilis!
Pomysï byï prosty: dom buduje pod klucz
sprawna firma pod okiem fachowca, a my
w tym czasie w spokoju pracujemy i zajmujemy siÚ kreacjÈ pomysïów aranĝacyjnych
– szukamy tych wszystkich kafelków,
podïóg i kranów – wspomina ze Ămiechem
gospodyni, która jako „zïa policjantka” od
poczÈtku musiaïa wykazywaÊ stosownÈ
czujnoĂÊ. DziÚki jej uporowi zatrudnili
niezaleĝnego inspektora nadzoru, rezygnujÈc z usïug specjalisty poleconego przez
dewelopera. Takĝe przedïoĝony im wzór
umowy Barbara przesïaïa do zaopiniowania znajomemu prawnikowi, dziÚki czemu
w miejsce cyrografu zabezpieczajÈcego
wyïÈcznie interesy wykonawcy udaïo
siÚ podpisaÊ dokument dzielÈcy odpowiedzialnoĂÊ pomiÚdzy strony znacznie
uczciwiej. W szczegóïach koncepcja
równieĝ wyglÈdaïa doskonale: inwestycjÚ
podzielono na dwa etapy, a sïowa „zaliczka”, „zadatek” i „przedpïata” starannie
wyrugowano ze wspólnego sïownika
– faktury miaïy byÊ wystawiane wyïÈcznie
za prace ukoñczone.

Po lewej – elewacja frontowa. Jabïonka przy
oknie jadalni dogorywaïa przez kilka sezonów.
Rok temu, pod groěbÈ wyciÚcia, odĝyïa
i zaowocowaïa, jak nigdy dotÈd. Na dolnym zdjÚciu
tytuïowa czereĂnia; gdy zapada zmierzch, wĂród
starych konarów zapala siÚ lampa, a w ogrodzie
robi siÚ bajkowo. OĂwietlenie sÚdziwych drzew
to pomysï gospodarza
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Przestrzeñ parteru zorganizowana jest wokóï duĝego otwartego kominka
(górne zdjÚcie na sÈsiedniej stronie). StojÈc przed nim, w obniĝonym o dwa
stopnie salonie, po lewej mamy otwartÈ kuchniÚ (choÊ przeniesiona z bloku,
pasuje tu jak ulaï) z urzÈdzonÈ oszczÚdnie i ze smakiem jadalniÈ. Schodki
na prawo od kominka prowadzÈ do kameralnej biblioteczki, gdzie moĝna wypiÊ
kawÚ i poczytaÊ, majÈc oko z jednej strony na drzwi wejĂciowe,
z drugiej – na bujnÈ zieleñ ogrodu

Wykonawca zaczÈï z duĝym impetem
1. kwietnia. I moĝe warto byïo ten szczególny dzieñ przeczekaÊ... Do czerwca
roboty szïy jak burza, nie liczÈc drobnych
potkniÚÊ i niedoróbek, wychwytywanych
na bieĝÈco przez kompetentnego i uwaĝnego inspektora. W poïowie miesiÈca Barbara
bez obaw zabraïa synów na dïugie wakacje.
Gdy wrócili pod koniec lipca, okazaïo siÚ,
ĝe budowa zastygïa, i to – bagatela – na
etapie sprzed urlopu. Deweloper uspokajaï,
ĝe na pewno zdÈĝy, bo jego kïopoty sÈ
przejĂciowe. Innego zdania byï inspektor
i to jemu zaufali inwestorzy. Inaczej nie
mogli – dom musiaï przyjÈÊ ich w swe progi z koñcem paědziernika; na ten wïaĂnie
moment ustalona byïa wyprowadzka ze
sprzedanego juĝ mieszkania. Wylali zatem
firmÚ z zachowaniem peïnego ceremoniaïu,
na mocy wczeĂniejszej umowy. Tym
samym na etapie niedokoñczonej wiÚěby
dachowej runÚïa misterna koncepcja
wygodnej i nieabsorbujÈcej budowy „pod
klucz”.

W damskich gumofilcach
Na gruzach pierwotnej idei naleĝaïo szybko
zbudowaÊ nowÈ koncepcjÚ. A raczej
anty koncepcjÚ: proces budowy i nadzoru
musiaï ulec zmianie. Na dokoñczenie stanu
surowego, uïoĝenie instalacji i wykoñczenie
wnÚtrz pozostaïy trzy miesiÈce! Trzeba
byïo wziÈÊ sprawy w swoje rÚce. Padïo na
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BarbarÚ, która z racji trybu pracy mogïa
swobodniej manipulowaÊ czasem. Co nie
znaczy, ĝe miaïa go duĝo. KaĝdÈ wolnÈ
chwilÚ w ciÈgu dnia poĂwiÚcaïam organizowaniu ekip i przeczesywaniu hurtowni,
a nocami czytaïam o budowaniu – wspomina. A byïa jeszcze przecieĝ rodzina: Piotr
miaï 12 lat, Dawid 7.
Z gÈszczu wiÚkszych i mniejszych problemów szybko wyïoniïy siÚ dwa podstawowe.
Po pierwsze, sezon dobiegaï koñca i rynek
wykonawczy byï kompletnie opustoszaïy.
Po drugie, gdy juĝ udaïo siÚ kogoĂ znaleěÊ,
z reguïy pojawiaïa siÚ bariera psychologiczna. DziĂ jest juĝ inaczej, ale dekadÚ
wczeĂniej polski fachowiec byï kompletnie
nieprzygotowany do kooperacji z inwestorem w spódnicy: nie zwykï uzgadniaÊ
czegokolwiek z kobietÈ, wysïuchiwaÊ
jej poleceñ czy respektowaÊ decyzji. Na
sakramentalne pytanie: „Kiedy przyjedzie
mÈĝ?” Barbara zwykle odpowiadaïa: „Nigdy,
poniewaĝ budowÈ, na którÈ mÈĝ zarabia,
zajmujÚ siÚ ja”. Dla robotnika-tradycjonalisty
taka odpowiedě byïa nie do przyjÚcia.
Pozostawaï spryt, urok osobisty i maska
„sïabej kobiety w opresji”; prawdopodobnie
to one pozwoliïy doprowadziÊ proces
budowy do koñca. Na szczÚĂcie Barbara
coraz czÚĂciej spotykaïa na swojej drodze
kobiety: szefowe firm, wïaĂcicielki skïadów
budowlanych... Z nimi znacznie ïatwiej byïo
dojĂÊ do porozumienia.

Kawaïek po kawaïku
RozgrzebanÈ wiÚěbÚ dokoñczyli górale, ĂciÈgniÚci niemal dosïownie z innego dachu.
Pracowali bardzo sprawnie, tyle ĝe klÚli
przy tym w ĝywy kamieñ partactwo poprzedników i rozrzutnoĂÊ zleceniodawców.
Pani, na co wam taka potÚga? – lamentowali
– PoïowÚ tych sïupów to mozna wywaliÊ, belecki daÊ cieñse... A krokwie przenizaÊ na póï
i bedzie piknie! Ale Barbara byïa nieustÚpliwa: ma byÊ tak, jak w projekcie! DziÚki
temu dach nie ugina siÚ dziĂ pod naporem
ciÚĝkiej dachówki cementowej Braas.
Potem byïo juĝ dramatyczne sztukowanie
i fastrygowanie pod presjÈ czasu. Wspaniaïy
dekarz, obïoĝony zleceniami na najbliĝsze
dwa lata, zostaï cudem wyïowiony z zakonu,
w którym ïataï dach – mnisi nie zgromadzili
na czas materiaïów. Zadzwoniïam do niego
z polecenia znajomych dosïownie w ostatniej
chwili – wspomina Barbara – Miaï wïaĂnie
odzywaÊ siÚ do swojego kolejnego „planowego” klienta.
Dekarz przyjechaï obejrzeÊ wiÚěbÚ
i zostaï. Tyle tylko, ĝe w domu zaplanowano
lukarny, które trzeba byïo otynkowaÊ
przed wykonaniem blacharskich obróbek
dachowych – nowy kïopot. Pod koniec
lata o tak drobnej robocie nikt nie chciaï
nawet sïyszeÊ. Znalazï siÚ w koñcu tynkarz,
który zgodziï siÚ chociaĝ porozmawiaÊ,
zaznaczajÈc, ĝe nic z tego nie bÚdzie, bo
i tak czasu nie ma. Na szczÚĂcie okazaï siÚ
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wraĝliwcem: ujÚïo go dramatyczne kobiece
wezwanie, poparte malowniczym trzepotem
rzÚs. Przyjechaï i lukarny otynkowaï,
wymuszajÈc tylko na wïaĂcicielce umowÚ
gwarantujÈcÈ, ĝe w kolejnym sezonie
zostanie zatrudniony do tynkowania Ăcian
zewnÚtrznych. Przez rok umowa jednak
zwietrzaïa: gdy przyszedï czas na Ăciany,
tynkarz wykrÚciï siÚ sianem, czyli – tradycyjnie – brakiem czasu.
Dïugo nie zabawili na budowie specjaliĂci
ukïadajÈcy instalacjÚ grzewczÈ. Ledwie
zaczÚli, Barbara nakryïa ich na spawaniu
miedzianych rurek tuĝ pod goïÈ krokwiÈ.
Wycofywali siÚ w poczuciu niezawinionej

W domu ksiÈĝek jest
tyle, ĝe gdyby nawet ktoĂ
bardzo siÚ staraï, nie
zdoïaïby ich ukryÊ.
Po prawej – salonik-czytelnia za kominkiem.
Pozuje jeden z trójki
domowych czworonogów
o ĝeglarskim imieniu
Grot, zdradzajÈcym pasjÚ
gospodarzy. Do pary ma
Foka podobnej maĂci
i uroczÈ prÚgowanÈ
kotkÚ. Powyĝej gabinet
pana domu; do maïego
naroĝnego biurka
z warszawskiego
mieszkania stolarz
zgrabnie dorobiï
wygodnÈ resztÚ
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Kobieca ïazienka wedïug projektu pani domu. Tu powetowaïam sobie
caïy, utracony z braku czasu proces skrupulatnej aranĝacji wnÚtrz
– Ămieje siÚ Barbara. I rzeczywiĂcie – powĂciÈgliwy gustowny wystrój
stworzyï prawdziwy przylÈdek regeneracji.
W aranĝacjÚ twórczo wkomponowano odsïoniÚte elementy wiÚěby
dachowej; gospodyni zadbaïa teĝ o ujmujÈce detale

krzywdy: co to w koñcu komu szkodzi,
ĝe siÚ belka trochÚ osmali? Na tej budowie
nie mieli jednak czego szukaÊ lekcewaĝÈcy
zasady bezpieczeñstwa ignoranci, i nie
tylko oni. „Szefowa” z hukiem zwalniaïa
alkoholików, brakorobów i amatorów permanentnych zaliczek, wiedzÈc, ĝe wbrew
pozorom jest to jedyny sposób na wygranie
walki z czasem.
Twarde kryteria przyniosïy efekty. Mimo
drakoñskiego terminu i nieplanowanego
przejĂcia z systemu deweloperskiego na
metodÚ gospodarczÈ, inwestycjÚ zamknÚli
z niespeïna miesiÚcznym poĂlizgiem. Cóĝ to
znaczy w porównaniu z wielomiesiÚcznymi
opóěnieniami, wroĂniÚtymi do gïÚbi
w polskÈ normÚ...

Na czereĂnie!
Listopadowe tygodnie wykwaterowana
rodzina spÚdziïa na walizkach. Barbara
z synami przeniosïa siÚ do siostry, tworzÈc
w jej mieszkaniu pokaěny „niedometraĝ”.
Kazimierz, nie chcÈc pogïÚbiaÊ problemu
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– Tradycyjne tynki schnÈ przecieĝ kilka
miesiÚcy, a nam pozostaïy dni! W efekcie
Ăciany sÈ gïadkie, a klimat we wnÚtrzach
zdrowy; gips wchïania nadmiar wilgoci,
a kiedy sïoñce zbyt mocno przypieka,
chÚtnie jÈ oddaje.
Mieszka im siÚ miïo. ¿aïujÈ dwustanowiskowego garaĝu, który przegraï konkurencjÚ
z rekreacyjnÈ czÚĂciÈ ogrodu, a takĝe niespeïnionej idei przydomowej oczyszczalni
Ăcieków; jej realizacja wymagaïa w tamtych
latach wiÚkszego areaïu. CieszÈ siÚ za to, ĝe
uniknÚli powaĝnych budowlanych kataklizmów. Dom jest duĝy i wygodny – ma ponad
200 m2, a teren wokóï niego coraz bujniej
siÚ zieleni. Do niedawna ogród byï polem
cichych podchodów: Kazimierz walczyï
o kaĝdy metr ulubionego trawnika, Barbara
w konspiracji dosadzaïa nowe drzewka
i krzewy. Poniewaĝ wiÚkszoĂÊ z nich bardzo
ïadnie siÚ przyjÚïa, pani domu uzyskaïa
wreszcie oficjalnÈ zgodÚ mÚĝa na swojÈ
ogrodniczÈ ekspansjÚ. OczywiĂcie
w granicach przyzwoitoĂci.
SÚdziwe czereĂnie – sprawczynie caïego
zamieszania – doczekaïy emerytury pod
troskliwÈ opiekÈ; pielÚgnuje je ogrodnik,
który wie, co i kiedy przyciÈÊ, by postaïy
jeszcze 10 lat albo dïuĝej. Co drugi sezon,
gdy obficie owocujÈ, znajomi majÈ nas
serdecznie doĂÊ – opowiada z rozbawieniem
Barbara – Bo wtedy wszystkich zapraszamy
„na czereĂnie”...

przeludnienia do granic absurdu, zasiedliï
dom jako pierwszy honorowy mieszkaniec.
Z robotnikami bardziej siÚ mijaï, niĝ
widywaï, dlatego prowadzone jeszcze w tym
czasie prace wykoñczeniowe nie byïy dla
niego mÚczÈce.
W miÚdzyczasie udaïo siÚ wykoñczyÊ pomieszczenia w standardzie przekraczajÈcym
oczekiwania. Wszystkie Ăciany zewnÚtrzne
– trójwarstwowe z betonu komórkowego –
wyïoĝone sÈ od wewnÈtrz wodoodpornymi
pïytami gipsowo-kartonowymi. Z podobnych
pïyt zbudowano teĝ Ăcianki dziaïowe. Drogo?
Niekoniecznie. Wystarczy znaleěÊ hurtowniÚ
gips-kartonów, która wïaĂnie zwija manatki,
a nastÚpnie wykupiÊ niemal caïe zapasy
magazynowe za póï ceny. Ta wodoodpornoĂÊ
do niczego nie byïa nam potrzebna, ale same
pïyty owszem – Ămieje siÚ Barbara
W centrum poddasza, w miejscu planowanego
pokoju, pozostawiono otwartÈ przestrzeñ
do pracy – trochÚ egzotycznÈ, trochÚ
eklektycznÈ. Oryginalny zestaw mebli
to prezent Kazimierza dla ĝony
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