
BUDUJEMY DOM 6/200826

W a nie z my l  o ptakach w a ciciele zasa-

dzili rajsk  jab onk ; jej owoce pozostaj  na 

ga ziach przez ca  zim . Latem wabi skrzyd-

latych s siadów szum wody sp ywaj cej do 

kamiennego poide ka, które stan o w ogro-

dzie specjalnie dla nich. Mieli my tu ju  trzy 

ptasie rodziny – opowiada Kasia – Kopciuszki 

zagnie dzi y si  w miejscu jakby do tego stwo-

rzonym: w przestrzeni nad podbitk  dachow .

Dosta y si  tam przez dziurk  przeznaczon

dla niezamontowanej jeszcze wtedy lampki.

Drugie gniazdo tych niewielkich ptaszków 

zlokalizowano w okolicy ganku, szpaki za

wprowadzi y si  pod dachówk , tu  obok okna 

sypialni. Jazgot m odych budzi  nas ju  o trze-

ciej, czwartej nad ranem – wzdychaj  gospo-

darze. Ale oboje ptaki lubi ; ornitologi  szcze-

gólnie interesuje si  Kasia, której uda o si

we w asnym ogrodzie po raz pierwszy w yciu 

zobaczy  niepospolit  bia orzytk . Nieufny 

p ochliwy ptaszek, który najch tniej gniazduje 

w ród ska  Jury Krakowsko-Cz stochowskiej, 

z rzadka zagl da na Mazowsze, zak adaj c

wtedy l gowiska na du ych budowach. A tych 

w okolicy nie brakuje.

Siedem lat temu Kasia i Tomek zaczynali 

budow  na prawie pustej ce. Dzi  ich dom 

obros o ma e miasteczko: nieprzejezdny ugór 

poprzecina a siatka uliczek, a ziemi  przery a

infrastruktura kabli i rurek. Gazoci gu si  nie 

doczekali – zast puje go wkopany w ziemi

zbiornik z gazem p ynnym. Na szcz cie 

przyroda pozosta a. Lisy chodz  tu po ulicach

– mieje si  Tomek. Jeszcze cz ciej zdarzaj

si  zaj ce i kuropatwy. A rok temu 200 metrów 

od domu widzia am dzika – dodaje Kasia. 

Je li wcze niej mieszka o si  w s siedztwie 

zajezdni tramwajowej i trzech szpitali, wokó

których na okr g o kursowa y karetki, nie-

trudno to doceni .

Dzia k  kupili z marszu. Pomijaj c niezobo-

wi zuj ce wycieczki po obrze ach Warszawy, 

by a to druga z kolei parcela, któr  obejrzeli. 

Przemówi a do nas od razu – opowiadaj

– Byli my o te kilka lat m odsi, nie mieli my 

dziecka; wtedy atwiej podejmuje si  decyzje.

Uprzejmy s siad szczerze opowiedzia  o zale-

tach i wadach okolicy, uprzedzaj c, e mog

si  spodziewa  k opotów z doprowadzeniem 

energii. Dla nich jednak wa niejszy by

miejscowy plan zagospodarowania, a ten 

sprawdzili dok adnie. Pr d przecie  pr dzej 

czy pó niej dop ynie.

Dworkowy patchwork
Dom mia  by  nowoczesny, a przy tym form

nawi zuj cy do tradycji, s owem – dworek 

z gara em. Okaza o si , e to nie takie proste. 

Cho  otaczaj cy go ogród jest jeszcze 

m ody, dom ju  nieraz dawa  schronienie 

ptakom, ulubie com w a cicielki. Przylatuj

z nieodleg ych lasów, z nadwi la skich ozin, 

znad pobliskiego jeziorka obj tego stref

rezerwatu. Widocznie doskonale wiedz ,

gdzie s  mile widziane.
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Przemówi a do nas od razpod skrzyd ami
Agnieszka Rezler
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Katalogowe dworki rzadko miewaj  gara e, 

bo po czenie staropolskiej architektury 

z wielk  roletow  bram  ma o komu wycho-

dzi efektownie. Mo na za to spotka  nie-

udane efekty takich eksperymentów: wielki 

dwustanowiskowy gara  z „dolepionym” 

nie mia o z boku ma ym domkiem. Kasi 

i Tomkowi bardzo zale a o na zachowaniu 

w a ciwych proporcji.

Gdy znale li w katalogu co , co im si  podo-

ba o, nawi zywali kontakt z autorem i prosili 

o pokazanie innych projektów. T  metod

trafili do m odej pani architekt, która w swoim 

portfolio mia a wiele wariantów podobnego 

budynku. Poniewa  dom trzeba by o dosto-

sowa  i do dzia ki, i do potrzeb przysz ych 

mieszka ców, zacz o si mudne „zszywa-

nie”. Efekty tych przeróbek zaskakiwa y nieraz 

sam  projektantk ; jednym z nich by y... 

cztery kominy, które na niewielkim domu 

wygl da yby jak ma a elektrociep ownia.

Gdy pozszywany projekt czeka  ju  na 

z o enie w urz dzie, wysz a na jaw kolejna 

wpadka: rzut parteru nijak nie pasowa  do 

rzutów dachu i poddasza. Tym razem autorka 

pomyli a strony – projekt by  lustrzanym odbi-

ciem pierwowzoru, ale... nie w ca o ci. Troch

si  przestraszy am – wspomina Kasia – sk d

wzi  pewno , e to jedyny b d w projekcie, 

a dom po prostu nie runie? Na szcz cie 

przestraszy a si

równie  projektantka 

i skrupulatnie na-

nios a korekt .

Pozosta e b dy 

by y ju  niegro ne

– pomy ki rachunko-

we i wymiarowe, któ-

re nie mog y umkn

Kasi, dyplomowanej 

matematyczce. Cz

z nich ujawni a si

dopiero na etapie 

wyka czania, gdy 

np. okaza o si , e

kupionej wed ug projektu glazury jest o po ow

za du o – wspomina z rozbawieniem Tomek 

– W rezultacie d ugo nie mogli my si  doliczy

powierzchni w asnego domu, a na pytania: jak 

jest du y, odpowiadali my: sami nie wiemy.

Dworkowy patchwork zako czono wi c

inwentaryzacj  powykonawcz .

Szcz liwa trzynastka
Niewielka firma, któr  znale li dzi ki reko-

mendacji znajomych, budowa a wy cznie 

z polecenia. Dzi  pewnie ju  si  rozwin a, ale 

wtedy zaczyna a: to by a jej trzynasta budowa

– mówi Kasia. Trzynastka nie zaszkodzi a

– wykonawcy okazali si  sprawni i uczciwi, 

a dowodz cy nimi majster zas u y  si

wielokrotnie, tak e na nielicznych odcinkach 

przejmowanych przez inne ekipy.

Pr d poci gn li grubym kablem od uprzej-

mego s siada, który równie  nie dysponowa

w asnym przy czem, a energi  pobiera

„systemem lampek choinkowych” od kolejne-

go tubylca. Indywidualne liczniki pozwala y

dok adnie si  rozlicza ; p atno ci bieg y po 

s siedzkim a cuszku. A  do etapu stropu na 

budowie nie pojawi y si adne problemy. Gdy 

na trójwarstwowych cianach prze o onych 

styropianem leg y ebra terivy, zawiod a

szczelno  szalunku formuj cego wieniec stro-

powy: beton lany z gruszki pop yn  mi dzy 

Kamienne korytoKamienne koryto 

ptasiego poide kaptasiego poide ka

to autentyk ze staregoto autentyk ze starego 

wiejskiego gospodarstwa.wiejskiego gospodarstwa.

Trudno by o tylko dobra równieTrudno by o tylko dobra  równie

spatynowany „cios” do umocowaniaspatynowany „cios” do umocowania 

kranu. Wykorzystano w tym celukranu. Wykorzystano w tym celu

fragment starego ogrodzenia – tylko onofragment starego ogrodzenia – tylko ono 

mia o wystarczaj co leciwy wygl dmia o wystarczaj co leciwy wygl d

BD6_Posesjonaci.indd 27BD6_Posesjonaci.indd   27 2008-05-27 18:11:072008-05-27   18:11:07



Posesjonaci

Na górnych zdj ciach: kuchnia z oryginalnie obmurowanym piekarnikiem 

oraz fragment salonu. Oba pomieszczenia czy szerokie przej cie, dzi ki 

czemu jadalni  nawet w godzinach przedwieczornych wype nia wiat o

ocieplenie a warstw  elewacyjn , odchylaj c cian  od pionu i wy-

sadzaj c w niej spor  dziur . Na szcz cie wszyscy ocaleli, st uk o

si  tylko par  pustaków. Ch opcy naprawiali wyrw  tak szybko, e

gdybym akurat wtedy nie przyjecha , pewnie o niczym bym si  nie 

dowiedzia  – mówi Tomek.     

Materia y kupowano trzy ulice dalej, w niedu ej hurtowni, która 

okaza a si ... najta sza w powiecie. To, czego brakowa o, w a ciciel 

sam ci ga  z wi kszych sk adów; o dziwo, kiesze  inwestorów 

na tym nie ucierpia a. Kasia z Tomkiem dorobili si  za to statusu 

klientów przez du e K – wszak zamówili w jednym miejscu „ca y

dom”. Dzi ki temu doszli my do 40-procentowego rabatu – wspomi-

naj  – a gdy zabrak o worka cementu czy wiadra piachu, hurtownik 

przywozi  nam je osobi cie i gratis.

Lekko jednak nie by o. Poniewa  oboje du o pracowali, bywa o, 

e ich dzie  zaczyna  si  o 500 rano, a ko czy  o 2300. Bladym witem 

jecha em do Nowego Dworu zamówi  beton, a o 800 musia em ju  by

w pracy w Warszawie – wspomina Tomek – Z pracy znów na budow ,

z niej do Castoramy, bo czego  tam zabrak o, a potem oczywi cie... 

z powrotem na budow .

Dla Kasi jeszcze wi kszym wyzwaniem by o odbieranie zamówio-

nych materia ów. Udawanie, e si  na tym wietnie znam i wszystko 

mam pod kontrol , bywa o naprawd  stresuj ce – przyznaje – pod 

koniec oboje byli my ju  bardzo zm czeni.

Blach ci cie-gi cie
Przewrotna trzynastka musia a pr dzej czy pó niej da  o sobie 

zna . Wprawdzie sko czy o si  szcz ciem w nieszcz ciu, ale 
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z o liwy pech nap dzi  inwestorom strachu. Pewnej nocy, gdy dom 

sta  jeszcze nieprzykryty dachem, zadzwoni  s siad: „wasz barak 

odfrun !”. Rzeczywi cie, wia o tamtego dnia na pot g . Ale barak?! 

Solidna i ci ka konstrukcja, pokryta blach  trapezow , zespawana 

z grubych stalowych k towników? Nie inaczej. Wizja lokalna 

ujawni a przera aj ce skutki: blaszak le a  w polu 30 metrów dalej, 

pogi ty i poskr cany jak dzieci ca zabawka – po prostu k bek e-

lastwa. Materia y i narz dzia, które wcze niej ochrania , sta y pod 

go ym niebem; wiatr na szcz cie nie da  rady betoniarce.

To wtedy wykupili my polis  OC – przyznaje Tomek – Co by by o, 

gdyby nasz barak trafi  w czyj  dom? Lepiej nie my le .

Fala nad dachem
Dach kryli w sierpniu 2001 r., podczas pami tnej wielkiej powodzi, 

która spustoszy a po udniow  Polsk . Stamt d w a nie pochodzi

g ówny cie la, jedyny w firmie specjalista od konstrukcji dacho-

wych. A by o czego dogl da : czterospadowa wi ba kopertowa 

mia a liczne lukarny i okna po aciowe, do tego jeszcze nietypowe 

po czenie z doprojektowanym do orygina u gara em. Wszystko to 

sprawia o, e prace, dot d id ce sprawnie, zacz y si  przeci ga .

Firma nie zajmowa a si  robotami dekarskimi – na uk adanie da-

chówki ceramicznej umówiona ju  by a zewn trzna ekipa. Termin 

Salon (obok i na s siedniej stronie u do u) zachowuje swojski dworkowy 

klimat; zwraca w nim uwag  obmurowany pi knymi kaflami kominek. 

Czwarty domownik, czworono na Berta, dobrze czuje si  w tradycyjnych 

wn trzach
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si  zbli a , a szybkiej wiechy na wi bie nic nie zapowiada o. 

Dekarze nie mogli jednak czeka : wkroczyli na dach, który 

z drugiej strony jeszcze... budowano. Gdy oni od po udnia k adli 

ju  dachówki, po stronie pó nocnej cie le pi owali drewno. W do-

datku majster z terenów zalewowych „sta  na walizkach”: do jego 

domu na Dolnym l sku zbli a a si  fala powodziowa. Codzienne 

telefony do ony przynosi y wprawdzie chwilowe odroczenie, ale 

uko czenie wi by sta o pod znakiem zapytania. Gdy inwestorzy 

us yszeli, e „woda dosz a ju  do p otu”, byli pewni – z wi by

nici. Cie la wykaza  jednak niespotykanie zimn  krew: prze-

czeka  fal , która kolejnego dnia cofn a si  i odp yn a. Dach 

szcz liwie uko czono.

Aktorzy drugiego planu
G ównodowodz cy majster mia , trzeba przyzna , r k  do ludzi. 

Wszyscy, których poleci , okazywali si  kompetentni albo przynaj-

mniej pe ni zapa u. Taki by  fachowiec „z ota r czka”, który jako 

pierwszy zasiedli  zadaszony budynek, by zaj  si  malowaniem, 

uk adaniem p ytek i innymi drobnymi pracami. Roboty si  nie ba ,

a przy tym by  sympatyczny. Kasi  i Tomka rozbawi  niemal do ez, 

gdy pod koniec swojej „rezydencji” o pokoju, w którym urz dzi

sobie legowisko, mawia : „mój pokój”.

Wszystkich pobi  jednak hydraulik, cz owiek dobry w swoim 

fachu ale – jak uprzedza  majster – nieco nerwowy. Wygl da

jak cie  – wspominaj  gospodarze – i nic dziwnego: pracowa  od 

czwartej rano do drugiej w nocy, na dwie godziny k ad  si  spa

w samochodzie i od nowa. Nie by o dla niego sobót, niedziel czy wi t. 

A jaki mia  przy tym nap d! W dodatku by  doskona ym fachowcem. 

Kasia z podziwem relacjonuje, w jaki sposób kupowa  materia y:

kompletne instalacje grzewcz  i wodno-kanalizacyjn  do ca ego

domu – razem kilkaset pozycji – zamówi  z pami ci! O niczym nie 

zapomnia , nie zabrak o ani jednej z czki. Recytowa  jak nakr cony, 

a do mnie, ubranej w „s u bow ” garsonk , zwraca  si : „gosposiu”

– opowiada ze miechem.

Kompetencje fenomenalnego hydraulika zweryfikowa , i to 

pozytywnie, czas. Gdy której  mro nej zimy, ju  po zamieszkaniu, 

w rurach zamarz a woda, wystarczy  telefon; fachowiec natychmiast 

przypomnia  sobie wszystkie szczegó y przebiegu sieci wodnej 

i postawi  telefoniczn , rzecz jasna trafn  diagnoz . To niewiarygod-

ne – mówi Kasia – ale on po prostu pami ta  ka d  instalacj , jak

kiedykolwiek wykona .

We wrze niu 2002 roku wprowadzili si  we dwoje do pustawych 

jeszcze wn trz. Cztery lata pó niej w dworku „pod skrzyd ami” poja-

wi a si  nowa mieszkanka, malutka Ma gosia, wzbogacaj c ptasi gwar 

pogodnym gaworzeniem. Dzi  w salonie panosz  si  pieski i misie, 

a honorowe miejsce na tarasie zajmuje przeno na piaskownica.

Mieszka im si  doskonale: Wis a i puszcza s  o dziesi  minut 

jazdy rowerem. A czas budowy odsun  si  w przesz o , ust puj c

miejsca nowym wydarzeniom. Wraca we wspomnieniach jako okres 

wysi ku i niepewno ci, rado ci i nadziei – taki, który warto by o

prze y  razem. 

W nostalgicznie urz dzonej azience na poddaszu prozaiczna potrzeba 

sta a si  matk  niebanalnego efektu: pi kn  stylizowan  wann

ustawiono nietypowo, po rodku, poniewa  w pierwotnie

wyznaczonym miejscu, pod skosem dachu nikt z domowników – poza 

ma  Ma gosi  – nie móg by si  wyprostowa .

Na dolnym zdj ciu jeden z nieurz dzonych jeszcze pokoi pod kopertowym 

dachem. Gdyby my budowali dzisiaj, cianka kolankowa z pewno ci

by aby wy sza – deklaruj  w a ciciele
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