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Wioska Turo  Ko cielna le y kilkana cie 

kilometrów od Bia egostoku. W lipcu 2008 

roku przeprowadzi  si  tu do nowo wybudo-

wanego domu Marcin Krysto  wraz z rodzi-

n . Oprócz ony Moniki i dwóch córeczek, 

Hani (15 miesi cy) i Gabrysi (3,5 roku), 

w to urokliwe miejsce trafi a równie  jego 

te ciowa Dorota.

– My l , e od wiosny 2009 roku zamieszka 

z nami równie  mój te  – stwierdza Marcin. 

– Powstanie zatem prawdziwe rodzinne 

gniazdo. Niektórzy moi znajomi dziwi

si , e podj em decyzj  o zamieszkaniu 

z te ciami. W tej chwili modny jest stereotyp, 

e m odzi powinni mieszka  sami. Niemal 

wszyscy zapomnieli ju , e jeszcze kilka-

dziesi t lat temu wielopokoleniowe rodziny, 

kultywuj ce tradycje i zwyczaje, by y norm .

Moim zdaniem to idea , do którego warto 

d y . Oczywi cie nie na si , ale je li jest 

taka mo liwo , to dlaczego nie? Jeste my

z on  lud mi bardzo rodzinnymi. Wszystkie 

wi ta, wszystkie rodzinne uroczysto ci 

mamy nadziej  sp dza  w tym domu i go ci

w nim krewnych oraz przyjació .

Marcin Krysto  jest kierownikiem dzia u

zajmuj cego si  pompami ciep a w firmie 

„NIBE-BIAWAR”.

– Znam te urz dzenia bardzo dobrze, po-

niewa  bra em udzia  w ich dostosowywaniu 

na potrzeby polskiego rynku – stwierdza. 

– Na pocz tku mój dzia  by  jednoosobowy. 

Z Bia egostoku do Turo ni Ko cielnej 

przeprowadzi  si  z nami golden retriever 

o imieniu Kamrat, natomiast ma a

suczka kundelek zosta a przez nas przygarni ta

– wspomina Marcin Krysto .

– Kto  wyrzuci  j , kiedy by a ci arna. 

Wychudzona, zabiedzona  w óczy a si

po okolicy. Oszczeni a si  na naszym podwórku 

i ju  u nas zosta a. Dla niej to miejsce okaza o

si  szcz liwe. Mam wi c nadziej , e b dzie 

szcz liwe równie  i dla nas.

Marek elkowski

Wioska Turo  Ko cielna le y kilkana c

kilometrów od Bia egostoku. W lipcu 20

roku przeprowadzi  si  tu do nowo wybu

wanego domu Marcin Krysto  wraz z ro

n . Oprócz ony Moniki i dwóch córecz

Hani (15 miesi cy) i Gabrysi (3,5 roku), 

w to urokliwe miejsce trafi a równie  je

te ciowa Dorota.

– My l , e od wiosny 2009 roku zamie

z nami równie  mój te  – stwierdza Mar

Szcz liwe
miejsce

DOM EKSPERTA

Eksperci budowlani 

i instalacyjni te  buduj

domy dla siebie. 

W formie reporta u

przedstawiamy ich 

wybory, prze ycia 

i historie zwi zane 

z budow .

W tym numerze BD 

o swoich do wiadcze-

niach opowiada 

Marcin Krysto  – szef 

dzia u pomp ciep a

w firmie NIBE-BIAWAR.
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Zajmowa em si  zarówno sprzeda , jak 

i dobieraniem pomp ciep a, doradztwem oraz 

serwisem. W miar  jak urz dzenia stawa y

si  bardziej popularne, zacz y do cza  do 

mnie kolejne osoby. Z czasem kto  musia

zacz  koordynowa  ich prac .

ona Marcina – Monika jest lekarzem 

pediatr  w dzieci cym szpitalu klinicznym 

w Bia ymstoku. Z przymru eniem oka mo -

na powiedzie , e ziemia, na której stan

nowy dom, by a cz ci  jej posagu.

Projekt na miar
– Dzia ka nale a a do te cia – mówi Marcin 

Krysto , wygl daj c przez okno salonu. 

– Kiedy  rós  tu sad. Zosta o go zreszt  jesz-

cze ca kiem sporo. Wiosn , kiedy zakwitn

drzewa owocowe, widok zapiera dech w pier-

siach. Jest tu tak pi knie, e nie mieli my

z on adnych w tpliwo ci, i  kupowanie 

mieszkania w mie cie nie ma wi kszego 

sensu. Budow  domu rozpocz li my w roku 

2006. W lipcu tego roku wprowadzili my

si , ale czeka nas jeszcze sporo pracy przy 

wyko czaniu wn trz. Projekt domu wykona

zaprzyja niony architekt, który uwa nie

wypytywa  o nasze marzenia, ws uchiwa  si

w nasze pomys y i jak tylko móg , stara  si

dostosowa  wn trza do naszych potrzeb.

Wcze niej Monika i Marcin przekopali 

mnóstwo projektów. Najwa niejsza by a

dla nich przestrze . Pomieszczenia parteru 

mia y by  otwarte i mia o by  w nich du o

wiat a. Marzeniem Moniki by  ganek oraz 

du e przeszklenia, przez które sad oraz 

stoj ca w nim pasieka ojca by yby dobrze 

widoczne.

Na parterze domu znajduje si  wi c du y

salon po czony z kuchni , spi arnia, 

toaleta dla go ci, sypialnia te ciów, azienka 

oraz pomieszczenie gospodarcze, w którym 

ustawione s  mi dzy innymi: pompa ciep a

oraz modu  wentylacyjny.

Wszystkie pomieszczenia na pierw-

szym pi trze maj  natomiast charakter 

zamkni ty. Mieszcz  si  tam: sypialnia 

Moniki i Marcina, sypialnie dziewczynek 

oraz pomieszczenie nad gara em, które 

w przysz o ci ma sta  si  biurem oraz du a

azienka.

Ogrzewanie wa na rzecz
– Pomimo e tu  przy naszej dzia ce biegnie 

sie  gazowa, jednak nie zdecydowali my si

na kocio  – mówi Marcin. – Zreszt  by oby 

wówczas jak w starym przys owiu: szewc 

chodzi by bez butów. Potraktowa em spraw

ambicjonalnie i nasz dom ogrzewany jest 

dzi ki pompie ciep a... pompie wyproduko-

wanej oczywi cie w mojej macierzystej fir-

mie. Nie wszystko uda o mi si  jednak prze-

prowadzi  tak, jak chcia em. Wymarzy em

sobie pocz tkowo, e zarówno na parterze, 

jak i na pi trze u o one b dzie ogrzewanie 

pod ogowe. Ma e stwo to jednak sztuka 

kompromisów. ona chcia a mie  w sypialni 

mi kk  wyk adzin , a w pozosta ych po-

mieszczeniach panele lub tradycyjny parkiet. 

Na pi trze pod oknami musia y wi c zawi-

sn  odpowiednio dobrane grzejniki p ytowe.

Powierzchnia rodzinnego gniazda 

w Turo ni Ko cielnej to oko o 290 m2. Po 

odj ciu metrów przypadaj cych na gara  zo-

staje ich 250. Marcin podszed  do problemu 

bardzo powa nie i... potraktowa  przypadek 

swojego domu tak, jak przypadek ka dego 

innego klienta. Zacz  od zebrania odpo-

wiedniej dokumentacji budynku. Pozna

jego zapotrzebowanie na ciep o i straty 

wynikaj ce z zastosowanych rozwi za  bu-

dowlanych oraz materia owych. Instalacj

zaprojektowa  za pomoc  profesjonalnych 

programów komputerowych, którymi dys-

ponuje jego macierzysta firma. Dla ka dego 

pomieszczenia zrobi  to indywidualnie. 

Ró ny jest zatem rozstaw rur grzejnych 

w instalacji pod ogowej i ró na wielko

grzejników. Zapotrzebowanie budynku na 

ciep o okre li  na poziomie 11 kW.

– Doszed em do wniosku, e z powodze-

niem mo na zastosowa  pomp  jednofunk-

cyjn  o mocy 10 kW – wspomina Marcin. 

– Niestety, okazuje si , e wietna kondycja 

firmy, w której si  pracuje, wymusza czasami 

zmian  planów. Wszystko zacz o si  od tego, 

i  ekipa, która mia a prowadzi  w domu 

roboty wyko czeniowe, pojawi a si  miesi c

przed terminem. Trudno jednak pracowa

 Pokoje na pi trze do wietlane s  w rozmaity sposób. W pomieszczeniach nad gara em, holu na 

górze oraz azience s  okna po aciowe. Z sypialni Marcina i Moniki mo na podziwia  widoki z okna 

umieszczonego w lukarnie, a pozosta e pokoje maj  okna w cianach szczytowych

 Schody znajduj  si  jeszcze w stanie surowym. Brak im barierek i d bowego wyko czenia stopni. 

Pocz tek jest ju  jednak zrobiony, gdy  barierki pojawi y si  na pi trze
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w domu, który nie jest ogrzewany. Kolektor 

pionowy w ogródku by  ju  wykonany, grzej-

niki na górze zawieszone i pod czone, a rur-

ki grzewcze na parterze zalane jastrychem. 

Brakowa o tylko pompy. Wydawa  by si

mog o, e akurat ten problem móg bym bez 

wi kszych k opotów rozwi za . Ostatecznie 

mam wgl d w stan zapasów w firmowym 

magazynie. Okaza o si  jednak, e sprzeda

w tamtym okresie by a tak dobra, e wszyst-

kie jednostki o odpowiedniej mocy posz y do 

ludzi. Có  by o robi , zdecydowa em si  na 

12 kW. W domu jest bardzo ciep o, ale jako 

fachowiec musz  podkre li , e urz dzenie 

jest nieco za du e. Z pomp  wspó pracuje 

300-litrowy zbiornik ciep ej wody u ytkowej.

Wa nym uzupe nieniem instalacji grzew-

czej jest modu  wentylacyjny (wentylacja 

mechaniczna z odzyskiem ciep a). Nie jest 

to jednak tradycyjna forma rekuperacji. 

Modu  wentylacyjny tworzy w budynku 

podci nienie, a wie e powietrze jest 

zasysane bezpo rednio z zewn trz przez 

specjalne otwory rozmieszczone w cianach 

domu. Natomiast powietrze usuwane oddaje 

ciep o do wymiennika gruntowego.

Ka dy dom ma swoj  histori
Budynek zosta  wzniesiony z ceg y silikato-

wej i ocieplony 15-centymetrow  warstw

styropianu. Na dachu pod blachodachówk

znajduje si  natomiast gruba warstwa we ny 

mineralnej.

– Przyjaciele zadaj  nam cz sto pytanie, 

czego nale y unika , wznosz c dom, co 

bym zmieni , buduj c go drugi raz – mówi 

Marcin. – Musz  powiedzie , e na razie 

nie bardzo wiem, jak odpowiada  na takie 

pytania. Chyba jest jeszcze za wcze nie. 

Na razie wydaje mi si ... Odpuka ! S dz ,

e wszystko jest tak, jak nale y. Natomiast 

w trakcie budowy pojawia y si  wi ksze lub 

mniejsze komplikacje, ale wszystkie da o si

jako  odkr ci . Pami tam, jak pewnego razu 

przyjechali my z on  na budow . To by  po-

cz tkowy okres stanu surowego. Ekipa wzno-

si a akurat ciany parteru. Chodzili my po 

domu, podziwiaj c nasze przysz e siedlisko. 

W pewnym momencie stan li my w salonie 

i co  nam nie gra o. Przez d u szy czas nie 

mog em jednak zorientowa  si , o co chodzi. 

W pewnym momencie, Monika, wpatruj c

si  w jedn  ze cian, powiedzia a ze zgroz :

„Przecie  tu mia y by  okna i drzwi do 

ogrodu”. Mur wzniesiony by  ju  prawie pod 

sam wieniec. Ekipa najzwyczajniej w wiecie 

zapomnia a o oknach. Mo e dlatego, e na 

s siedniej cianie okno ju  si  znajdowa o. 

My chcieli my jednak, eby w naszym domu 

 Zegar z firmy Gustaw Becker zosta

przywieziony w okolice Bia egostoku z Wilna przed 

II wojn wiatow  przez babci  Doroty. Te ciowa 

Marcina okre la go mianem „niezniszczalny”, 

gdy  czas odmierza w dalszym ci gu oryginalny 

kilkudziesi cioletni mechanizm

 Wyj cie z salonu do ogrodu najwyra niej mia o pecha. Najpierw zapomnieli o nim murarze, a pó niej 

przedstawiciele firmy montuj cej okna co le pomierzyli i... pojawi  si  k opot. Górne kraw dzie okien 

oraz drzwi nie znalaz y si  na jednym poziomie

 Parapety 

na parterze 

maj  ciemn

d bow  oklein ,

która pasuje 

do ciemnych 

mebli. Poniewa

wystrój wn trz na 

pierwszym pi trze b dzie zupe nie inny, znajduj ce 

si  tam okna zosta y wyko czone parapetami 

w jasnym kolorze
 Grafiki bia ostockiego malarza Artura Chacieja 

zdobi  hol na pierwszym pi trze
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by o du o wiat a i dlatego jest tu a  tyle 

przeszkle .

Zabawne by y równie  niektóre propozy-

cje budowla ców z cyklu: „co trzeba zrobi

inaczej”. Do dzisiaj Marcin zastanawia si ,

ile z tych pomys ów wynika o ze szczerej 

ch ci doradzenia, a ile z braku umiej tno ci 

i prób wymigania si  od prac, o których 

ekipy mia y blade poj cie. Przed wylaniem 

schodów proponowano na przyk ad, eby 

pój  na skróty i zrobi  znacznie mniejsze, 

a urowe schody drewniane. A wszystko to 

oczywi cie z dorobion  ideologi , e „oni 

u siebie nigdy, czego  takiego...” 

– Czasami trzeba by o i  ekipie na r k ,

bo nie by o innego wyj cia – wspomina 

Marcin. – Bloczki w cianach no nych 

wed ug moich planów mia y by czone za 

pomoc  kleju. Niestety murarze najwyra -

niej przestraszyli si  tej metody. Mo e byli 

po prostu zbyt ma o dok adni? Nie wiem. 

W ka dym razie us ysza em: „Co, na klej? 

Jak na klej, to my nie robimy!”. Có  by o

robi ? Mog em by  nieugi ty i szuka  nowej 

ekipy albo i  na ust pstwa. W ruch posz a

wi c tradycyjna zaprawa. ycie inwestora 

bywa ci kie, ale patrz c, jak mury domu 

pn  si  w gór , bardzo szybko zapomina si

o problemach.

Wszystkim, którzy zamierzaj  budowa ,

Marcin radzi dobrze wybiera  ekip

wykonawcz . Mówi, e jego b dem by o

przyk adanie najwi kszej wagi do jako ci 

materia ów. 

– Powiedzmy sobie szczerze – podsu-

mowuje. – Z a ekipa jest w stanie zepsu

najlepsze nawet materia y.

Wystrój
Te ciowa Marcina pracowa a przed emery-

tur  w sklepie z antykami, pasj  jej m a

jest natomiast renowacja starych mebli. Nic 

wi c dziwnego, e stare kredensy i szafy 

b d  stanowi y wa ny element wystroju 

domu w Turo ni Ko cielnej.

– Nie chcemy jednak tworzy  muzeum

– podkre la Marcin. – Planujemy po czy

przesz o  z tera niejszo ci . Trzeba to 

oczywi cie robi  bardzo ostro nie, ale efekty 

mog  by  naprawd wietne.

Planuj c wystrój wn trz, trzeba liczy  si

równie  z realiami finansowymi. Przy urz -

dzaniu nowego domu wydatków jest tyle, 

e nie ma si y, na co  w ko cu zabraknie. 

To dlatego na pod odze w salonie Moniki 

i Marcina le  na razie panele. Ich poziom 

nie zgadza si  z poziomem p ytek pod ogo-

wych, którymi wy o ona jest kuchnia i hol 

wej ciowy. Kiedy  w miejsce paneli pojawi 

si  jednak tradycyjny parkiet, a wówczas 

niewielki uskok zniknie.

– Jeste my bardzo dumni z azienek

– podkre la Marcin. – Ich projektantk  jest 

znajoma mojej ony, Ma gorzata Matracka. 

Nawet przedstawiciele firmy, która owe 

azienki wykonywa a, byli pod wra eniem 

ich estetyki. Bardzo wa nym elementem 

naszego rodzinnego gniazda b dzie salon 

i znajduj cy si  w nim kominek. Jego zadanie 

nie polega na dogrzewaniu pomieszcze . Nie 

jest wi c wyposa ony w p aszcz wodny ani 

wk ady akumulacyjne. Najbardziej zale a o

nam na walorach estetycznych. Od pocz tku 

zaplanowali my, e b dzie to kominek naro -

ny. Dzi ki temu „teatr ognia” jest widoczny 

z wielu miejsc.

Uroki ycia na wsi
Dzia ka, na której stoi dom, jest du a, 

ale Monika oraz Marcin nie zamierzaj

jej dzieli  i wyprzedawa . Oboje chc

cieszy  si  przestrzeni  i wiat em. Turo

Ko cielna le y kilkana cie kilometrów od 

Bia egostoku, ale dotarcie do pracy trwa 

czasami krócej ni  przejechanie z jednego 

ko ca miasta na drugi. 

– W ci gu dwudziestu minut mog

przenie  si  ze wiata betonu i asfaltu do 

prawdziwej podlaskiej wsi – mówi Marcin. 

– To naprawd  bezcenne. St d niedaleko jest 

nad Narew, a oko o dziesi ciu kilometrów od 

Turo ni le y miejscowo , w której kr cono 

film „Konopielka”. Z tego, co wiem, w tej 

okolicy nie s  planowane adne wi ksze 

inwestycje. Spokój, cisza, przyroda. Z drugiej 

strony jest to miejscowo  gminna ze szko

podstawow  i gimnazjum. To tak e du e

plusy, bo czas p ynie bardzo szybko. Dzisiaj 

dziewczynki s  jeszcze ma e, ale za kilka 

lat pójd  do szko y. Moj  pasj  jest foto-

grafia przyrodnicza. Lubi  te  uwiecznia

star  architektur  Podlasia. Kiedy mia em 

 W domu Moniki oraz Marcina w czniki wiat a

umieszczone s  na tyle nisko, aby dzieci mog y

w cza wiat o same i na tyle wysoko, aby 

doros a osoba nie musia a si  pochyla

 Na razie azienka na górze jest ulubionym miejscem dzieci cych zabaw
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troch  wi cej czasu, uwielbia em wypady 

nad Biebrz . Moim mistrzem jest fotografik 

Wiktor Wo kow. Staram si  porusza  w tych 

samych klimatach. Kontakt z naprawd

dzik  przyrod  w Puszczy Knyszy skiej, fo-

tografowanie ubrów... to s  niezapomniane 

chwile. Moje prace by y prezentowane na 

wystawie towarzysz cej targom POLEKO 

w Poznaniu, zdoby em te  wyró nienie na 

konkursie im. W odzimierza Puchalskiego. 

Troch  bolej  nad tym, e kierownicza 

funkcja oraz budowa i wyko czenie domu 

oderwa y mnie od mojej pasji. Wiem 

jednak, e kiedy  do niej powróc . To tylko 

kwestia czasu.

Dorota i Józef
– Ziemia, na której stan  dom, nale a a

do rodziny mojego m a – mówi te ciowa 

Marcina. –  Zawsze chcia am tu zamieszka .

Moja babcia pochodzi a ze wsi i w dzie-

ci stwie wakacje sp dza am zawsze poza 

miastem. Nauczy am si  ceni  takie miejsca 

jak to. Zawsze ci gn o mnie w te okolice, ale 

za czasów komuny trzeba by o raczej walczy ,

eby pa stwo owej ziemi nie zabra o, ni  snu

plany budowy domu. Poza tym oboje z m em

byli my zwi zani z miastem. Ja pracowa am 

w sklepie z antykami, m  na politechnice 

w Bia ymstoku. Kilkadziesi t lat temu prze-

niesienie si  na wie  nie by o takie proste jak 

obecnie. Nie zdecydowali my si . Teraz nasza 

córka z m em realizuj  nasze marzenia. I do-

brze! To naprawd  pi kna okolica. Bez wi k-

szego alu porzuc  mieszkanie na czwartym 

pi trze w bloku. M  ma artystyczne ci goty. 

Uwielbia d uba  przy starych meblach. W jego 

r kach nabieraj  dawnego blasku i wietno ci. 

Ma te  drug  pasj  zwi zan  z ulami stoj cy-

mi w sadzie. Dzi ki temu mamy w asny miód 

o cudownym smaku, którego nie znaj  klienci 

hipermarketów.

Dowodem niew tpliwych zdolno ci 

m a Doroty jest kredens stoj cy na granicy 

kuchni i salonu. Mebel pochodz cy sprzed 

I wojny wiatowej zosta  wyprodukowany 

w Bia ymstoku lub okolicach. Przywrócenie 

mu wietno ci sprzed 100 lat wymaga o spo-

rych nak adów pracy. Te ciowa Marcina nie 

jest jednak do ko ca zadowolona z efektów. 

Jej wprawne oczy znalaz y jeszcze kilka nie-

doci gni . Jednak na doko czenie renowacji 

przyjdzie czas, kiedy zostan  uko czone 

g ówne prace zwi zane z wystrojem domu.

Sunia
Z pi ciu szczeniaków, cztery znalaz y ju

nowych w a cicieli – stwierdza Marcin. 

– Ostatni tak e trafi w ko cu na kogo

o wielkim sercu. Sunia zostaje natomiast 

z nami. Okaza a si  lepszym stra nikiem 

domu ni  znacznie od niej wi kszy, ale 

z natury agodny Kamrat. Pies potrafi 

odwdzi cza  si  w niezwyk y sposób. Sunia 

jest nam wdzi czna za ratunek i przypusz-

czam, e w a nie dlatego ci gle przynosi 

nam „prezenty” i zostawia pod drzwiami 

wej ciowymi. Raz jest to szczur, innym 

razem kret lub pad y ptak. A ostatnio, kiedy 

wróci em z pracy, znalaz em na progu indy-

cze udko. My la em, e zgubi a je te ciowa, 

wracaj c z zakupów. Okaza o si  jednak, 

e to, które znalaz em, by o ju  trzecie tego 

dnia. Do wieczora Sunia przytarga a ich 

w sumie siedem. W dalszym ci gu nie mam 

poj cia sk d.

 Kredens stoj cy na granicy kuchni i salonu. Mebel pochodz cy sprzed I wojny wiatowej zosta

wyprodukowany w Bia ymstoku lub okolicach. Przywrócenie mu wietno ci sprzed 100 lat wymaga o

sporych nak adów pracy

Od pocz tku zaplanowali my, e kominek 

w salonie b dzie naro ny – mówi Marcin. – Dzi ki 

temu „teatr ognia” jest widoczny z wielu miejsc

 Modu  wentylacyjny tworzy w budynku 

podci nienie, a wie e powietrze jest zasysane 

bezpo rednio z zewn trz przez specjalne otwory 

rozmieszczone w cianach domu

 Marcin Krysto  (na zdj ciu) twierdzi, e Sunia 

jest najlepszym obro c  domu
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