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Dworek

pod skrzydïami
Agnieszka Rezler

ChoÊ otaczajÈcy go ogród jest jeszcze
mïody, dom juĝ nieraz dawaï schronienie
ptakom, ulubieñcom wïaĂcicielki. PrzylatujÈ
z nieodlegïych lasów, z nadwiĂlañskich ïozin,
znad pobliskiego jeziorka objÚtego strefÈ
rezerwatu. Widocznie doskonale wiedzÈ,
gdzie sÈ mile widziane.
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WïaĂnie z myĂlÈ o ptakach wïaĂciciele zasadzili rajskÈ jabïonkÚ; jej owoce pozostajÈ na
gaïÚziach przez caïÈ zimÚ. Latem wabi skrzydlatych sÈsiadów szum wody spïywajÈcej do
kamiennego poideïka, które stanÚïo w ogrodzie specjalnie dla nich. MieliĂmy tu juĝ trzy
ptasie rodziny – opowiada Kasia – Kopciuszki
zagnieědziïy siÚ w miejscu jakby do tego stworzonym: w przestrzeni nad podbitkÈ dachowÈ.
Dostaïy siÚ tam przez dziurkÚ przeznaczonÈ
dla niezamontowanej jeszcze wtedy lampki.
Drugie gniazdo tych niewielkich ptaszków
zlokalizowano w okolicy ganku, szpaki zaĂ
wprowadziïy siÚ pod dachówkÚ, tuĝ obok okna
sypialni. Jazgot mïodych budziï nas juĝ o trzeciej, czwartej nad ranem – wzdychajÈ gospodarze. Ale oboje ptaki lubiÈ; ornitologiÈ szczególnie interesuje siÚ Kasia, której udaïo siÚ
we wïasnym ogrodzie po raz pierwszy w ĝyciu
zobaczyÊ niepospolitÈ biaïorzytkÚ. Nieufny
pïochliwy ptaszek, który najchÚtniej gniazduje
wĂród skaï Jury Krakowsko-CzÚstochowskiej,
z rzadka zaglÈda na Mazowsze, zakïadajÈc
wtedy lÚgowiska na duĝych budowach. A tych
w okolicy nie brakuje.
Siedem lat temu Kasia i Tomek zaczynali
budowÚ na prawie pustej ïÈce. DziĂ ich dom
obrosïo maïe miasteczko: nieprzejezdny ugór
poprzecinaïa siatka uliczek, a ziemiÚ przeryïa
infrastruktura kabli i rurek. GazociÈgu siÚ nie
doczekali – zastÚpuje go wkopany w ziemiÚ
zbiornik z gazem pïynnym. Na szczÚĂcie
przyroda pozostaïa. Lisy chodzÈ tu po ulicach
– Ămieje siÚ Tomek. Jeszcze czÚĂciej zdarzajÈ
siÚ zajÈce i kuropatwy. A rok temu 200 metrów
od domu widziaïam dzika – dodaje Kasia.
JeĂli wczeĂniej mieszkaïo siÚ w sÈsiedztwie
zajezdni tramwajowej i trzech szpitali, wokóï
których na okrÈgïo kursowaïy karetki, nietrudno to doceniÊ.
doceniÊ
DziaïkÚ kupili z marszu.
marszu
u. PomijajÈc niezobo
niezobowiÈzujÈce wycieczki po o
obrzeĝach Warszawy
Warszawy,
byïa to druga z kolei parc
ela, którÈ obejrzeli.
parcela,
Przemówiïa do nas od raz
zu – opowiadajÈ
razu
– ByliĂmy o te kilka lat mï
mïodsi, nie mieliĂmy
dziecka; wtedy ïatwiej podejmuje
pod
siÚ decyzje.
Uprzejmy sÈsiad szczerze opowiedziaï o zaletach i wadach okolicy, uprzedzajÈc,
up
ĝe mogÈ
siÚ spodziewaÊ kïopotów z doprowadzeniem
energii. Dla nich jednak waĝniejszy byï
miejscowy plan zagospodarowania, a ten
sprawdzili dokïadnie. PrÈd przecieĝ prÚdzej
czy póěniej dopïynie.

Dworkowy patchwork
Dom miaï byÊ nowoczesny, a przy tym formÈ
nawiÈzujÈcy do tradycji, sïowem – dworek
z garaĝem. Okazaïo siÚ, ĝe to nie takie proste.
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Katalogowe dworki rzadko miewajÈ garaĝe,
bo poïÈczenie staropolskiej architektury
z wielkÈ roletowÈ bramÈ maïo komu wychodzi efektownie. Moĝna za to spotkaÊ nieudane efekty takich eksperymentów: wielki
dwustanowiskowy garaĝ z „dolepionym”
nieĂmiaïo z boku maïym domkiem. Kasi
i Tomkowi bardzo zaleĝaïo na zachowaniu
wïaĂciwych proporcji.
Gdy znaleěli w katalogu coĂ, co im siÚ podobaïo, nawiÈzywali kontakt z autorem i prosili
o pokazanie innych projektów. TÈ metodÈ
trafili do mïodej pani architekt, która w swoim
portfolio miaïa wiele wariantów podobnego
budynku. Poniewaĝ dom trzeba byïo dosto-

sowaÊ i do dziaïki, i do potrzeb przyszïych
mieszkañców, zaczÚïo siÚ ĝmudne „zszywanie”. Efekty tych przeróbek zaskakiwaïy nieraz
samÈ projektantkÚ; jednym z nich byïy...
cztery kominy, które na niewielkim domu
wyglÈdaïyby jak maïa elektrociepïownia.
Gdy pozszywany projekt czekaï juĝ na
zïoĝenie w urzÚdzie, wyszïa na jaw kolejna
wpadka: rzut parteru nijak nie pasowaï do
rzutów dachu i poddasza. Tym razem autorka
pomyliïa strony – projekt byï lustrzanym odbiciem pierwowzoru, ale... nie w caïoĂci. TrochÚ
siÚ przestraszyïam – wspomina Kasia – skÈd
wziÈÊ pewnoĂÊ, ĝe to jedyny bïÈd w projekcie,
a dom po prostu nie runie? Na szczÚĂcie
przestraszyïa siÚ
równieĝ projektantka
i skrupulatnie naniosïa korektÚ.
Pozostaïe bïÚdy
byïy juĝ niegroěne
– pomyïki rachunkowe i wymiarowe, które nie mogïy umknÈÊ
Kasi, dyplomowanej
matematyczce. CzÚĂÊ
Kamienne koryto
z nich ujawniïa siÚ
ptasiego poideïka
to autentyk ze starego
dopiero na etapie
wiejskiego gospodarstwa.
wykañczania, gdy
Trudno byïo tylko dobraÊ równie
np. okazaïo siÚ, ĝe
spatynowany „cios” do umocowania

kupionej wedïug projektu glazury jest o poïowÚ
za duĝo – wspomina z rozbawieniem Tomek
– W rezultacie dïugo nie mogliĂmy siÚ doliczyÊ
powierzchni wïasnego domu, a na pytania: jak
jest duĝy, odpowiadaliĂmy: sami nie wiemy.
Dworkowy patchwork zakoñczono wiÚc
inwentaryzacjÈ powykonawczÈ.

SzczÚĂliwa trzynastka
Niewielka firma, którÈ znaleěli dziÚki rekomendacji znajomych, budowaïa wyïÈcznie
z polecenia. DziĂ pewnie juĝ siÚ rozwinÚïa, ale
wtedy zaczynaïa: to byïa jej trzynasta budowa
– mówi Kasia. Trzynastka nie zaszkodziïa
– wykonawcy okazali siÚ sprawni i uczciwi,
a dowodzÈcy nimi majster zasïuĝyï siÚ
wielokrotnie, takĝe na nielicznych odcinkach
przejmowanych przez inne ekipy.
PrÈd pociÈgnÚli grubym kablem od uprzejmego sÈsiada, który równieĝ nie dysponowaï
wïasnym przyïÈczem, a energiÚ pobieraï
„systemem lampek choinkowych” od kolejnego tubylca. Indywidualne liczniki pozwalaïy
dokïadnie siÚ rozliczaÊ; pïatnoĂci biegïy po
sÈsiedzkim ïañcuszku. Aĝ do etapu stropu na
budowie nie pojawiïy siÚ ĝadne problemy. Gdy
na trójwarstwowych Ăcianach przeïoĝonych
styropianem legïy ĝebra terivy, zawiodïa
szczelnoĂÊ szalunku formujÈcego wieniec stropowy: beton lany z gruszki popïynÈï miÚdzy

kranu. Wykorzystano w tym celu
fragment starego ogrodzenia – tylko ono
miaïo wystarczajÈco leciwy wyglÈd
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ocieplenie a warstwÚ elewacyjnÈ, odchylajÈc ĂcianÚ od pionu i wysadzajÈc w niej sporÈ dziurÚ. Na szczÚĂcie wszyscy ocaleli, stïukïo
siÚ tylko parÚ pustaków. Chïopcy naprawiali wyrwÚ tak szybko, ĝe
gdybym akurat wtedy nie przyjechaï, pewnie o niczym bym siÚ nie
dowiedziaï – mówi Tomek.
Materiaïy kupowano trzy ulice dalej, w nieduĝej hurtowni, która
okazaïa siÚ... najtañsza w powiecie. To, czego brakowaïo, wïaĂciciel
sam ĂciÈgaï z wiÚkszych skïadów; o dziwo, kieszeñ inwestorów
na tym nie ucierpiaïa. Kasia z Tomkiem dorobili siÚ za to statusu
klientów przez duĝe K – wszak zamówili w jednym miejscu „caïy
dom”. DziÚki temu doszliĂmy do 40-procentowego rabatu – wspominajÈ – a gdy zabrakïo worka cementu czy wiadra piachu, hurtownik
przywoziï nam je osobiĂcie i gratis.
Lekko jednak nie byïo. Poniewaĝ oboje duĝo pracowali, bywaïo,
ĝe ich dzieñ zaczynaï siÚ o 500 rano, a koñczyï o 2300. Bladym Ăwitem
jechaïem do Nowego Dworu zamówiÊ beton, a o 800 musiaïem juĝ byÊ
w pracy w Warszawie – wspomina Tomek – Z pracy znów na budowÚ,
z niej do Castoramy, bo czegoĂ tam zabrakïo, a potem oczywiĂcie...
z powrotem na budowÚ.
Dla Kasi jeszcze wiÚkszym wyzwaniem byïo odbieranie zamówionych materiaïów. Udawanie, ĝe siÚ na tym Ăwietnie znam i wszystko
mam pod kontrolÈ, bywaïo naprawdÚ stresujÈce – przyznaje – pod
koniec oboje byliĂmy juĝ bardzo zmÚczeni.

Blach ciÚcie-giÚcie
Przewrotna trzynastka musiaïa prÚdzej czy póěniej daÊ o sobie
znaÊ. Wprawdzie skoñczyïo siÚ szczÚĂciem w nieszczÚĂciu, ale

Na górnych zdjÚciach: kuchnia z oryginalnie obmurowanym piekarnikiem
oraz fragment salonu. Oba pomieszczenia ïÈczy szerokie przejĂcie, dziÚki
czemu jadalniÚ nawet w godzinach przedwieczornych wypeïnia Ăwiatïo
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Salon (obok i na sÈsiedniej stronie u doïu) zachowuje swojski dworkowy
klimat; zwraca w nim uwagÚ obmurowany piÚknymi kaflami kominek.
Czwarty domownik, czworonoĝna Berta, dobrze czuje siÚ w tradycyjnych
wnÚtrzach

zïoĂliwy pech napÚdziï inwestorom strachu. Pewnej nocy, gdy dom
staï jeszcze nieprzykryty dachem, zadzwoniï sÈsiad: „wasz barak
odfrunÈï!”. RzeczywiĂcie, wiaïo tamtego dnia na potÚgÚ. Ale barak?!
Solidna i ciÚĝka konstrukcja, pokryta blachÈ trapezowÈ, zespawana
z grubych stalowych kÈtowników? Nie inaczej. Wizja lokalna
ujawniïa przeraĝajÈce skutki: blaszak leĝaï w polu 30 metrów dalej,
pogiÚty i poskrÚcany jak dzieciÚca zabawka – po prostu kïÚbek ĝelastwa. Materiaïy i narzÚdzia, które wczeĂniej ochraniaï, staïy pod
goïym niebem; wiatr na szczÚĂcie nie daï rady betoniarce.
To wtedy wykupiliĂmy polisÚ OC – przyznaje Tomek – Co by byïo,
gdyby nasz barak trafiï w czyjĂ dom? Lepiej nie myĂleÊ.

Fala nad dachem
Dach kryli w sierpniu 2001 r., podczas pamiÚtnej wielkiej powodzi,
która spustoszyïa poïudniowÈ PolskÚ. StamtÈd wïaĂnie pochodziï
gïówny cieĂla, jedyny w firmie specjalista od konstrukcji dachowych. A byïo czego doglÈdaÊ: czterospadowa wiÚěba kopertowa
miaïa liczne lukarny i okna poïaciowe, do tego jeszcze nietypowe
poïÈczenie z doprojektowanym do oryginaïu garaĝem. Wszystko to
sprawiaïo, ĝe prace, dotÈd idÈce sprawnie, zaczÚïy siÚ przeciÈgaÊ.
Firma nie zajmowaïa siÚ robotami dekarskimi – na ukïadanie dachówki ceramicznej umówiona juĝ byïa zewnÚtrzna ekipa. Termin
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W nostalgicznie urzÈdzonej ïazience na poddaszu prozaiczna potrzeba
staïa siÚ matkÈ niebanalnego efektu: piÚknÈ stylizowanÈ wannÚ
ustawiono nietypowo, poĂrodku, poniewaĝ w pierwotnie
wyznaczonym miejscu, pod skosem dachu nikt z domowników – poza
maïÈ MaïgosiÈ – nie mógïby siÚ wyprostowaÊ.
Na dolnym zdjÚciu jeden z nieurzÈdzonych jeszcze pokoi pod kopertowym
dachem. GdybyĂmy budowali dzisiaj, Ăcianka kolankowa z pewnoĂciÈ
byïaby wyĝsza – deklarujÈ wïaĂciciele

siÚ zbliĝaï, a szybkiej wiechy na wiÚěbie nic nie zapowiadaïo.
Dekarze nie mogli jednak czekaÊ: wkroczyli na dach, który
z drugiej strony jeszcze... budowano. Gdy oni od poïudnia kïadli
juĝ dachówki, po stronie póïnocnej cieĂle piïowali drewno. W dodatku majster z terenów zalewowych „staï na walizkach”: do jego
domu na Dolnym ¥lÈsku zbliĝaïa siÚ fala powodziowa. Codzienne
telefony do ĝony przynosiïy wprawdzie chwilowe odroczenie, ale
ukoñczenie wiÚěby staïo pod znakiem zapytania. Gdy inwestorzy
usïyszeli, ĝe „woda doszïa juĝ do pïotu”, byli pewni – z wiÚěby
nici. CieĂla wykazaï jednak niespotykanie zimnÈ krew: przeczekaï falÚ, która kolejnego dnia cofnÚïa siÚ i odpïynÚïa. Dach
szczÚĂliwie ukoñczono.

Aktorzy drugiego planu
GïównodowodzÈcy majster miaï, trzeba przyznaÊ, rÚkÚ do ludzi.
Wszyscy, których poleciï, okazywali siÚ kompetentni albo przynajmniej peïni zapaïu. Taki byï fachowiec „zïota rÈczka”, który jako
pierwszy zasiedliï zadaszony budynek, by zajÈÊ siÚ malowaniem,
ukïadaniem pïytek i innymi drobnymi pracami. Roboty siÚ nie baï,
a przy tym byï sympatyczny. KasiÚ i Tomka rozbawiï niemal do ïez,
gdy pod koniec swojej „rezydencji” o pokoju, w którym urzÈdziï
sobie legowisko, mawiaï: „mój pokój”.
Wszystkich pobiï jednak hydraulik, czïowiek dobry w swoim
fachu ale – jak uprzedzaï majster – nieco nerwowy. WyglÈdaï
jak cieñ – wspominajÈ gospodarze – i nic dziwnego: pracowaï od
czwartej rano do drugiej w nocy, na dwie godziny kïadï siÚ spaÊ
w samochodzie i od nowa. Nie byïo dla niego sobót, niedziel czy ĂwiÈt.
A jaki miaï przy tym napÚd! W dodatku byï doskonaïym fachowcem.
Kasia z podziwem relacjonuje, w jaki sposób kupowaï materiaïy:
kompletne instalacje grzewczÈ i wodno-kanalizacyjnÈ do caïego
domu – razem kilkaset pozycji – zamówiï z pamiÚci! O niczym nie
zapomniaï, nie zabrakïo ani jednej zïÈczki. Recytowaï jak nakrÚcony,
a do mnie, ubranej w „sïuĝbowÈ” garsonkÚ, zwracaï siÚ: „gosposiu”
– opowiada ze Ămiechem.
Kompetencje fenomenalnego hydraulika zweryfikowaï, i to
pozytywnie, czas. Gdy którejĂ mroěnej zimy, juĝ po zamieszkaniu,
w rurach zamarzïa woda, wystarczyï telefon; fachowiec natychmiast
przypomniaï sobie wszystkie szczegóïy przebiegu sieci wodnej
i postawiï telefonicznÈ, rzecz jasna trafnÈ diagnozÚ. To niewiarygodne – mówi Kasia – ale on po prostu pamiÚtaï kaĝdÈ instalacjÚ, jakÈ
kiedykolwiek wykonaï.
We wrzeĂniu 2002 roku wprowadzili siÚ we dwoje do pustawych
jeszcze wnÚtrz. Cztery lata póěniej w dworku „pod skrzydïami” pojawiïa siÚ nowa mieszkanka, malutka Maïgosia, wzbogacajÈc ptasi gwar
pogodnym gaworzeniem. DziĂ w salonie panoszÈ siÚ pieski i misie,
a honorowe miejsce na tarasie zajmuje przenoĂna piaskownica.
Mieszka im siÚ doskonale: Wisïa i puszcza sÈ o dziesiÚÊ minut
jazdy rowerem. A czas budowy odsunÈï siÚ w przeszïoĂÊ, ustÚpujÈc
miejsca nowym wydarzeniom. Wraca we wspomnieniach jako okres
wysiïku i niepewnoĂci, radoĂci i nadziei – taki, który warto byïo
przeĝyÊ razem.
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