POSESJONACI
Tak by³o i w naszym przypadku. Zaledwie cztery lata temu gnietliœmy siê we troje w ciasnej kawalerce. Mieszkanie – choæ
w zniszczonym, tu¿ powojennym budynku – mia³o swój klimat.
Dzielnica spokojna i zielona, w okna zagl¹da³y piêædziesiêcioletnie lipy. Blisko do centrum, doskona³y dojazd w dowolny rejon
stolicy, przedszkola, szko³y, sklepy, kina, teatry i lekarz – wszystko na wyci¹gniêcie rêki. Tyle, ¿e we w³asnym domu nie byliœmy
w stanie odpocz¹æ. Co z tego, ¿e droga do pracy zajmowa³a mi
kwadrans spacerem, a m¹¿ w dwadzieœcia minut doje¿d¿a³ do
swojego biura. Po powrocie do domu, w którym ka¿dy „chodzi
komuœ po g³owie”, a zapach odgrzanego obiadu snuje siê przez
kolejne kilka godzin, resztki energii trawiliœmy na walce o prawo
do zajêcia jedynej w mieszkaniu kanapy. Marzyliœmy o trzech pokojach w mi³ym kameralnym osiedlu.
Tymczasem z naszej dobrej dzielnicy wyprowadzali siê, jedni po
drugich, znajomi. Zamieniali podobne do naszego lub niewiele
wiêksze mieszkania na dzia³ki, domy w stanie surowym czy
„czworaki” do remontu. To siê dawa³o zrobiæ!
Po pewnym czasie nap³ynê³a fala zaproszeñ: na przyjêcie ogrodowe, kawê z ciastem na tarasie, na grilla... Niewiele wiêcej by³o
nam trzeba.
Decyzja o zakupie dzia³ki zapad³a szybko, znacznie wiêcej
czasu zabra³o nam znalezienie odpowiedniego miejsca do ¿ycia.
Z perspektywy kilku lat dochodzimy do wniosku, ¿e ten etap wymaga najwiêcej zastanowienia i rozwagi. Szukaliœmy i sprawdzaliœmy trochê „po ³ebkach”, napêdzani gor¹czk¹ wielkiej ¿yciowej
zmiany. Mog³o skoñczyæ siê ró¿nie... Mnie szczególnie urzek³a
jedna z ogl¹danych parceli, po³o¿ona w s¹siedztwie lasu, tu¿ nad
niewielkim naturalnym stawem. Mê¿a zastanowi³y uskakuj¹ce
nam spod nóg dziesi¹tki ¿ab. Upiera³am siê przy swoim, dopóki
przypadkiem nie dowiedzieliœmy siê, ¿e co roku, zwykle od marca, ca³y teren stoi pod wod¹.
Dziœ, szukaj¹c dzia³ki, przeprowadzilibyœmy z pewnoœci¹ skrupulatniejszy wywiad. Wiemy ju¿, ¿e poza dok³adnym zbadaniem
dokumentów, warto sprawdziæ plan zagospodarowania bli¿szej
i dalszej okolicy (dostêpny w urzêdzie gminy), poznaæ najbli¿szych s¹siadów, odwiedziæ dzia³kê noc¹ i podczas mg³y – wtedy,
oprócz oœwietlenia terenu, naj³atwiej oceniæ poziom ha³asu dochodz¹cego np. od najbli¿szej trasy dojazdowej. Trzeba te¿ koniecznie zorientowaæ siê w miejskiej komunikacji, nawet jeœli zak³adamy wy³¹cznie dojazdy samochodem. ¯ycie potrafi zaskakiwaæ, a samochody siê psuj¹. My jednak mieliœmy szczêœcie – nasza dzia³ka, póki co, oszczêdza nam przykrych niespodzianek.

Grunt to grunt

WŁASNE
MIEJSCE
Pomys³y budowy domu rodz¹ siê
z ró¿nych przyczyn i pojawiaj¹
w rozmaitych momentach ¿ycia. Jedni
nosz¹ w sobie ideê w³asnego kawa³ka ziemi
niemal od dzieciñstwa, inni poddaj¹ siê
powszechnie panuj¹cej modzie. Bywa te¿,
¿e decyzja przybiera postaæ nag³ego
olœnienia. I wtedy wszystko, co mamy,
pakujemy w dzia³kê.
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D³ugo wybieraliœmy projekt
domu: tony barwnych katalogów, dziesi¹tki w³asnych pomys³ów i rysunków. Chodzi³o nam
o dom prosty, o tradycyjnej bryle (ze spadzistym dachem), ale
o w miarê nowoczesnym, pozbawionym ornamentów detalu. Wynika³o to zarówno z naszych upodobañ, jak i z rachunku ekonomicznego: zwarta prosta bry³a jest tañsza i w budowie, i w eksploatacji. Bawi³y nas wczeœniejsze pomys³y – z czasów przed zakupem dzia³ki – na budowê domu w duchu modernizmu, z kostkowych modu³ów przykrytych p³askim dachem. Na naszej zachwaszczonej, porolnej dzia³ce, wœród dworków i „górali” w s¹-

Na surowo

siedztwie, taki budynek wygl¹da³by absurdalnie. Chronologia
dobrania domu do dzia³ki, a nie odwrotnie, z pewnoœci¹ jest najw³aœciwsza.
Prosty w formie zewnêtrznej dom ma jeszcze jedn¹ zaletê: ³atwo
nadaæ mu indywidualny wyraz, a nawet ca³kowicie zmieniæ jego
styl za pomoc¹ materia³ów, detali i kolorystyki. Dziœ, gdy porównujemy nasze dzie³o z jego prototypowym wizerunkiem w katalogu, z trudem doszukujemy siê pokrewieñstwa, choæ zmian wymagaj¹cych zgody architekta wprowadziliœmy naprawdê niewiele. Reszta to „makija¿” – w naszej opinii korzystny.
Budowê zaczêliœmy wiosn¹ 2001 roku. Pocz¹tek jest zawsze najmilszy. Nie przewidzieliœmy piwnic, wiêc œciany niemal w tydzieñ oderwa³y siê od ziemi. Ka¿da wizyta na dzia³ce – a bywaliœmy prawie codziennie – cieszy³a oko. Budowa³a firma – zdecydowaliœmy siê na takie rozwi¹zanie z braku czasu; m¹¿ du¿o pracowa³, ja zajmowa³am siê nowo narodzonym dzieckiem. Pomyœlnoœæ nas nie opuszcza³a, trzyosobowa ekipa murarzy by³a zjawiskowa – m³odzi ch³opcy w bandanach na g³owach, wykszta³ceni
(po technikum budowlanym), pracowici i bystrzy. Wina i piwa
nie pij¹ (zapytaliœmy), ¿e nie pij¹ równie¿ wódki, by³o widaæ go³ym okiem. W pó³tora miesi¹ca postawili coœ, co pozwala³o ju¿
schowaæ siê przed deszczem, a nawet wejœæ na piêtro.
Ju¿ nied³ugo mieliœmy wspominaæ ich z sentymentem, pojawili
siê bowiem cieœle. Na szczêœcie, przez pewien czas obie ekipy pracowa³y razem. Dziêki temu ocala³ wyd³u¿ony okap dachu nad tarasem, który cieœle postanowili zlikwidowaæ, „bo przecie¿ w projekcie balkon pod okapem zosta³ skreœlony”. Balkon owszem –
zrezygnowaliœmy z niego, poniewa¿ ani nam siê podoba³, ani by³
potrzebny. Ale okap pozostawiliœmy bez zmian, ¿eby mieæ pod
domem trochê cienia od po³udnia. Sprawê pod nasz¹ nieobecnoœæ za³atwili murarze, t³umacz¹c cieœlom oczywist¹, zdawa³oby
siê, zasadê, ¿e budujemy œciœle wed³ug projektu. Jeœli na rysunkach czegoœ nie ma, to nie ma, ale jeœli jest – to budowaæ.
Cieœle wykazywali siê co krok. Gdy skoñczyli montowaæ fantastycznie prost¹ – jak w stodole – wiêŸbê dachow¹, m¹¿ na wszelki wypadek policzy³ krokwie. Liczy³ raz, drugi – i w prostocie
swojego in¿ynierskiego umys³u nie móg³ poj¹æ, jak to mo¿liwe,
¿e olbrzymich drewnianych elementów stanê³o 17, gdy tymczasem w projekcie jest ich 18. Nie mogli przecie¿ tego nie zauwa¿yæ! Cieœle, chc¹c siê uwierzytelniæ, chwycili miarkê i zmierzyli
odleg³oœci pomiêdzy krokwiami. Wysz³o im jak w projekcie,

mniej wiêcej po 80 cm ka¿da. Poczuli siê zrehabilitowani, a nam
zrobi³o siê g³upio – mo¿e siê czepiamy. Jakim jednak cudem te
same sk³adowe daj¹ na papierze i w rzeczywistoœci inny wynik?
Chwilê nam to zajê³o, ale przyczyna siê znalaz³a: zaznaczona na
projektowych rysunkach odleg³oœæ mierzona by³a pomiêdzy osiami krokwi, fachowcy zaœ przyjêli, ¿e jest to odleg³oœæ „w œwietle”
– od boku jednej belki do boku drugiej. W przypadku elementów
gruboœci 8 cm ró¿nica nie jest b³aha.
Cieœle posmutnieli; oznacza³o to, ¿e ca³¹ robotê musz¹ zaczynaæ
od nowa, a wczeœniej jeszcze – rozmontowaæ to, co dot¹d sklecili.
Nie wiem, ile wa¿y taka krokiew, ale nie chcia³abym jej przerzucaæ. Szkoda nam by³o panów, a tak¿e czasu, jednak zostawienie
wszystkiego, jak jest, wydawa³o siê zbyt du¿ym ryzykiem. Warunki klimatyczne przeobra¿aj¹ siê w nieznanym bli¿ej nikomu
kierunku, nasz region coraz czêœciej nawiedzaj¹ silne wichury.
A jeœli bêd¹ jeszcze gwa³towniejsze? I je¿eli te brakuj¹ce belki
przypomn¹ o sobie w³aœnie podczas takiej zawiei? Zaproponowaliœmy kompromis – demonta¿ tylko kilku œrodkowych elementów i zagêszczenie ich na tym odcinku dachu. W rezultacie mamy dziœ 19 kompletów krokwi, nieco nieregularnie rozmieszczonych, ale za to pe³nowartoœciowych i solidnych.
Niebawem mieliœmy dowiedzieæ siê, ¿e na budowie ka¿dy nienaprawiony b³¹d potrafi siê mœciæ, wywo³uj¹c reakcjê ³añcuchow¹.
W efekcie zagêszczenia krokwi, z którego przez chwilê byliœmy
nawet zadowoleni (nikt nie ma tak solidnej konstrukcji dachu!),
nie zmieœci³y siê przewidziane w projekcie okna po³aciowe. Jedno wymieniliœmy na mniejsze, drugie trzeba by³o zamontowaæ
w innym – oczywiœcie ju¿ nie optymalnym – miejscu.
Przysz³a jesieñ i pora na zamkniêcie stanu surowego. Dach
przepisowo ofoliowano i pokryto dachówk¹. Kolejny krok stanowi³ ju¿ pewne wyzwanie logistyczne. Nale¿a³o w ci¹gu jednego dnia wstawiæ komplet drewnianych okien oraz antyw³amaniowe drzwi – od innego producenta – i pod³¹czyæ system alarmowy, zg³aszaj¹c jednoczeœnie
obiekt do centrali monitoringu. Wprawdzie okolica uchodzi za
spokojn¹, ale jeœli buduje siê jeden dom na ca³e ¿ycie – a takie
mieliœmy wówczas przeœwiadczenie – to warto zbudowaæ go do
koñca bez wiêkszych zak³óceñ. Oczywiœcie, nie przewidzieliœmy
wszystkiego. W jakiœ czas po nas rozpoczêli swoj¹ budowê znajomi.
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Mieli, niestety, znacznie mniej szczêœcia; gdy ich budynek zwieñczy³a wiêŸba dachowa, robotnicy zaprószyli ogieñ. Sp³onê³a czêœæ
konstrukcji i wykonanego ju¿ ocieplenia. Poniewa¿ budowa nie
by³a ubezpieczona, nie by³o te¿ mowy o odszkodowaniu, a wyegzekwowanie rekompensaty od wykonawcy okaza³o siê niemo¿liwe. Us³yszawszy tê przykr¹ wiadomoœæ natychmiast ubezpieczyliœmy nasz budowlany maj¹tek – koszt jest niewielki, a sen spokojniejszy.
Monta¿ instalacji przebiega³ be¿ problemów – w tej dziedzinie
problemy zwyk³y ujawniaæ siê w trakcie u¿ytkowania. Zaciêliœmy siê tylko na przy³¹czu gazowym. Ogrzewanie tym paliwem jeszcze przez jakiœ czas bêdzie pewnie najbardziej ekonomiczne, piece gazowe s¹ tañsze od olejowych, nie trzeba pamiêtaæ o uzupe³nianiu zbiornika – same zalety. Niestety, kilkumiesiêczna batalia z dostawc¹ gazu zakoñczy³a siê nasz¹ pora¿k¹. Liczba papierów, uzgodnieñ i projektów, koniecznych
do wkopania we w³asn¹ ziemiê 70 metrów rury (na spó³kê
z buduj¹cym s¹siadem) porazi³a nasz¹ wyobraŸniê. Byæ mo¿e
gdybyœmy rozpoczêli dzia³ania na etapie zakupu dzia³ki, mielibyœmy jakieœ szanse. Teraz na samodzielne przebrniêcie procedur by³o dla nas za póŸno – musielibyœmy przesun¹æ termin
przeprowadzki co najmniej o pó³ roku. Uda³o siê znaleŸæ cz³owieka „mog¹cego wszystko” – gazownika z uprawnieniami,
ustosunkowanego w gminie i wszêdzie gdzie siê da, który za
drobn¹ op³at¹ podj¹³ siê za³atwienia formalnoœci i doprowadzenia gazu w ci¹gu dwóch miesiêcy. Jednak po naradzie z s¹siadem zgodnie uznaliœmy „drobn¹ op³atê” za absurdalnie
astronomiczn¹. Skoñczy³o siê na oleju opa³owym. Decyzja
mia³a tê zaletê, ¿e kot³owniê uda³o siê uruchomiæ w tydzieñ.
Mia³a te¿ wadê: olbrzymie w naszym wyobra¿eniu pomieszczenie gospodarcze (11 m2), które mia³o s³u¿yæ jako garderoba, przechowalnia rowerów i mnóstwa gratów, a mo¿e nawet
spi¿arnia, zaj¹³ 1000-litrowy zbiornik na olej, czyni¹c je ca³kiem nieu¿ytkowym. Poniewa¿ nie mamy gara¿u (co dziœ uwa¿amy za nasz b³¹d), a za to ca³kiem spory ogród, sk³adujemy tu
równie¿ wszystkie sprzêty ogrodnicze, nabywane swego czasu
z gorliwoœci¹ neofitów. Dom obrasta w niezliczon¹ iloœæ klamotów, z czego, mieszkaj¹c w warszawskiej kamienicy, zupe³nie nie zdawaliœmy sobie sprawy.
Etap wykañczania wnêtrz pozornie mo¿e wydawaæ siê przyjemny – mniej brudnej roboty, olbrzymi wybór materia³ów na
rynku, wiêksza mo¿liwoœæ osobistego zaanga¿owania w kreowanie w³asnej przestrzeni. Wszystko to prawda, ale w³aœnie wtedy
ujawniaj¹ siê wszelkie niedoróbki wczeœniejszych ekip: krzywe
œciany, kontakty „nie w tych miejscach”, nierówna szlichta pod
pod³ogê. Prace wlok¹ siê w nieskoñczonoœæ. W porównaniu do
wznoszenia stanu surowego, gdy œciany rosn¹ w oczach (nasze
zbudowane s¹ z keramzytobetonu w systemie Optiblock, z wielkowymiarowych bloczków na pióro i wpust), etap ten nale¿y
uznaæ za mozolny i stresogenny. Czêsto, w porównaniu z pocz¹tkami inwestycji, „wykoñczeniówka” ma jeszcze jeden powa¿ny
feler: koñcz¹ siê pieni¹dze, a w ka¿dym razie jest ich mniej ni¿ na
starcie. Przybywa za to gorzkiej wiedzy o tym, ¿e wszystko oka¿e
siê dro¿sze ni¿ w kosztorysie.
My postanowiliœmy wyszykowaæ wnêtrza, wprowadziæ siê,
a ocieplenie styropianem i tynki zewnêtrzne od³o¿yæ na na-

Wykoñczeni

16

2005

1−2

budujemy

Dom

W projekcie parter budynku podzielony by³ na osobne pomieszczenia.
Dziœ kuchnia, salon, jadalnia i klatka schodowa to jedna otwarta przestrzeñ. Wydzielono tylko niewielki gabinet oraz ³azienkê.

stêpny sezon. Powodem by³y ograniczenia finansowe, ale tak¿e
zamiar przetestowania keramzytobetonu, który w naszym wydaniu teoretycznie nie wymaga docieplania. Czy tak jest, nie
dowiemy siê nigdy. Jakkolwiek styropian nie jest byæ mo¿e niezbêdny, by doceniæ zalety tego „granulowanego” materia³u, konieczny z pewnoœci¹ jest tynk zewnêtrzny, który zamknie jego
pory, a tak¿e pokryje pionowe szpary pomiêdzy bloczkami, murowanymi na zaprawê jedynie w poziomie. Efekt by³ taki, ¿e
pierwszej, sk¹din¹d wyj¹tkowo mroŸnej zimy, punkt przemarzania naszej œciany wypada³ gdzieœ w okolicy tynku wewnêtrznego, a wichura nicowa³aby nasz dom, jak chcia³a, gdyby nie dobry piec i efektywny system grzejników. Kosztowa³o.
Gdy nadszed³ kolejny sezon, ani minuty nie zastanawialiœmy
siê nad dociepleniem – wszêdzie 10 cm styropianu, a pod stropami w podcieniach 20 cm.
Posadzki w ca³ym domu, poza sieni¹, fragmentem kuchni, ³azienkami i pomieszczeniem technicznym, pokry³a dêbowa klepka w II gatunku – naszym zdaniem ³adniejsza od tej bardziej klasowej, bo z wyraŸniejszym rysunkiem s³ojów i mniej jednolita
kolorystycznie. Zespó³ parkieciarzy wyj¹tkowo nam siê uda³ –
wiedzieli co robi¹ i robili to sprawnie. Przed rozpoczêciem roboty szef zaprosi³ nas na rekonesans do koñczonego w³aœnie bu-
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dynku. Dobrze wybra³ – wnêtrze mog³o stanowiæ katalog posadzkarza. W ka¿dym pokoju inny gatunek drewna (czêsto kilka), ró¿ne kszta³ty klepek i odmienne desenie. Wszystko wykonane nienagannie.
Nieznaczny opór ze strony ekipy napotkaliœmy jedynie podczas
dyskusji na temat schodów. Mia³y byæ równie¿ dêbowe, z klejonego drewna, wyj¹tkowo proste w formie. Stopnie niewysuniête,
koñcz¹ce siê na linii podstopnicy i klarowna surowa balustrada,
zakoñczona na dole i na górze jak najprostszym s³upem – tzw.
królem. Szef zaproponowa³ na czubek króla drewnian¹ kulê. Nie
ma mowy, ¿adnej kuli – powiedzia³am – Ma byæ prosto. „Ale proszê pani, na królu kula musi byæ!”. Okaza³o siê, ¿e nie musi.
Stopnie równie¿ nie musz¹ byæ wysuniête „bo inaczej bêdzie siê
niewygodnie chodzi³o”. Chodzi siê œwietnie, a nasze schody bardzo nam siê podobaj¹.
Jest te¿ kominek – otwarty, bez wk³adu, pe³ni¹cy funkcje dekoracyjn¹ i spo³eczn¹. Wizja jego kszta³tu rodzi³a siê w bólach
w trakcie murowania. Wysz³o nie najgorzej, g³ównie za spraw¹
ciekawego materia³u: jasnoszarej ceg³y i sinego piaskowca.

Widok z jednej z trzech sypialni na poddaszu. Ogród od po³udnia przez
wiêksz¹ czêœæ dnia pe³en jest s³oñca.

zagajnik poroœniêty drzewami 6-metrowej wysokoœci i trzy czeremchy – mo¿e i pospolite, ale wyj¹tkowo ¿ywotne, gêste i piêknie kwitn¹ce. Dosadziliœmy przez dwa lata blisko setkê kolejnych
drzewek i krzewów, a poniewa¿ ziemia jest tu niez³a, co roku wiosn¹ zaskakuje nas skala wzrostu roœlin. Doskona³ym pomys³em
na uatrakcyjnienie naszego kawa³ka ziemi by³o pofa³dowanie terenu; ogród wydaje siê wiêkszy i panuje w nim naturalny, sielski
klimat.
S¹ tacy, którzy kupuj¹ grunt, ¿eby postawiæ dom. My zbudowaliœmy dom po to, by mieæ ogród. Od wbicia pierwszej ³opaty do
przeprowadzki minê³o równo pó³tora roku; mieszkamy ju¿ dwa
lata. I choæ nie obesz³o siê bez pokaŸnego kredytu, choæ d³ugo
pewnie nie spêdzimy wakacji na Dominikanie, a zim¹ nie pojeŸdzimy na nartach w Val-d`Isére, przylatuj¹ce na nasz¹ dzia³kê jesieni¹ kuropatwy z nawi¹zk¹ nam to wynagradzaj¹.
Agnieszka Rezler

Pozosta³ jeszcze ogród, dla
To, co najwa¿niejsze
mnie stanowi¹cy g³ówne uzasadnienie budowy domu. Dwa lata temu przeorany w „ostr¹ skibê”, po pas zaroœniêty chwastami, dziœ wprawdzie jeszcze niezbyt
dorodny i bujny, ale coraz piêkniejszy. Dziêki temu, ¿e nie pozwoliliœmy zniszczyæ ani jednej samosiejki, mamy dziœ brzozowy
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