
– Pocz¹tkowo wœcieka³em siê, gdy kolejne ekipy zatrudnione na budowie marnowa³y czas,
pieni¹dze i materia³y. Nie mog³em zrozumieæ, dlaczego p³ac¹c ciê¿kie pieni¹dze muszê
znosiæ radosn¹ twórczoœæ najzwyklejszych w œwiecie partaczy. Czasami a¿ zatyka³o mnie
ze z³oœci, a ciœnienie ros³o mi tak, ¿e wola³em go nie mierzyæ, ¿eby siê nie przestraszyæ
– mówi spokojnym tonem Ryszard z Warszawy. Milknie na krótk¹ chwilê, a potem doda-
je: – Dopiero, gdy po kolejnej wizycie na budowie naszego domu, ¿ona musia³a zawieŸæ
mnie do szpitala... Wtedy coœ we mnie pêk³o. Przekroczona zosta³a jakaœ granica. Od tam-
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Opowieœæ o wyj¹tkowo

pechowym budowaniu

w czasach, gdy fachow-

cy wyjechli do Anglii,

a ceny poszybowa³y

w górê. A jednak krzepi

nasze serca niez³omna

wola bohatera: „Wiem, ¿e

skoñczê ten nasz wymarzony dom,

choæby niewiadomo co mia³o siê

jeszcze staæ. Choæby na budowie

pojawi³ siê jeszcze legion partaczy.

Poprawiê po nich wszystko co

bêdê móg³ i dam wreszcie

swojej rodzinie to, o czym 

wszyscy od dawna marzymy.”
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tego czasu nic, ani nikt nie jest ju¿ w stanie
wyprowadziæ mnie z równowagi. Œmiechem
skwitowa³em nawet faceta, który podj¹³ siê
tynkowania naszego gara¿u, chocia¿ jak siê
póŸniej okaza³o, nigdy w ¿yciu wczeœniej
tego nie robi³. 

Rodzina z kawalerki
Renata i Ryszard mieszkaj¹ z dwiema cór-
kami w Warszawie na Bielanach. Kawaler-
ka, któr¹ zajmuj¹ nie ma nawet czterdzie-
stu metrów. Wchodz¹cy w jej sk³ad pokoik
pe³ni rolê gabinetu, ma³¿eñskiej sypialni,
a tak¿e salonu i przestrzeni dzieciêcych
zabaw. Bardzo trudno jest ¿yæ w perma-
nentnym t³oku, nawet jeœli tworz¹ go naj-
bli¿si. Dla Ryszarda oraz jego ¿ony od daw-
na by³o jasne, ¿e bez znalezienia wiêksze-
go lokum z roku na rok bêdzie coraz gorzej.
Jedynym ich problemem by³o tylko to, czy
wybraæ gotowe mieszkanie w Warszawie,
czy te¿ zdecydowaæ siê na budowê domu
w okolicach miasta. Ostateczn¹ decyzjê
podj¹³ za nich rynek sto³ecznych nierucho-
moœci. W pewnym momencie ceny miesz-
kañ w blokach i apartamentowcach zaczê³y
bowiem rosn¹æ tak gwa³townie, ¿e niebez-
piecznie zbli¿y³y siê do granic absurdu. 

– Rozwa¿aliœmy kupno mieszkania
w okolicach Ursusa, ale jak przyjrzeliœmy
siê dok³adnie cenom, a potem przekalkulo-
waliœmy wszystkie za i przeciw... Doszliœmy
do wniosku, ¿e rozs¹dek przemawia za tym,
aby zbudowaæ dom. Ceny by³y porównywal-
ne, a przecie¿ nikogo nie trzeba przekony-
waæ, ¿e mieszkanie na wsi ma wiele cudow-
nych stron. Jedn¹ z nich jest bliski kontakt
z przyrod¹. W ka¿dej chwili mo¿na wyjœæ
do ogrodu, albo na spacer do lasu – wyja-
œnia Ryszard, a nastêpnie stwierdza: – Zde-
cydowaliœmy siê wiêc na budowê domu
i narzuciliœmy sobie tylko jedno ogranicze-
nie – dom musia³ stan¹æ na lewym brzegu
Wis³y. Docieranie do tej czêœci miasta przez
mosty to koszmar, który bardzo trudno jest
opisaæ komuœ, kto nigdy go nie prze¿y³.
Oboje z ¿on¹ nie chcieliœmy marnowaæ ¿y-
cia w korkach, doje¿d¿aj¹c codziennie do
pracy. Szukaliœmy odpowiedniej dzia³ki
przez ponad dwa lata. Nie by³o ³atwo! Jak
ju¿ któraœ nam siê spodoba³a, to przewa¿-
nie by³a za droga. A kiedy i cena okazywa³a
siê przystêpna, to wkrótce wychodzi³o na
jaw, ¿e teren ma tylu w³aœcicieli, i¿ za³a-
twienie spraw formalnych mo¿e ci¹gn¹æ siê
przez najbli¿sze dziesiêæ lat. W koñcu jed-
nak uda³o siê! Pewnego dnia ¿ona pojecha-
³a obejrzeæ dzia³kê w gminie Czosnów. Od

razu jej siê spodoba³a. Kiedy mnie tam za-
wioz³a, tak¿e da³em siê oczarowaæ. Okolica
by³a piêkna i co wa¿ne dzia³ka le¿a³a nieco
na uboczu. Dok³adnie tak, jak to sobie wy-
marzy³em. Przecie¿ gdybym chcia³ miesz-
kaæ w t³oku, to wybra³bym blok w mieœcie. 

By³o lato 2006 roku – czas za³atwiania
formalnoœci zwi¹zanych z kupnem ziemi
i szukania banku, który udzieli kredytu na
budowê domu. Jesieni¹ wszystko by³o ju¿
pomyœlnie za³atwione. Okaza³o siê jednak,
¿e by³y to... mi³e z³ego pocz¹tki. 

Budowlaniec i suporeks
– towary deficytowe
– Szczêœliwi s¹ ci, którzy widz¹ jak ktoœ im
buduje dom i nie znaj¹ siê na tym – stwier-
dza ponurym tonem Ryszard. – Niestety los
sprawi³, ¿e mia³em okazjê pracowaæ kiedyœ
na budowie. Mam te¿ sporo wiedzy teore-
tycznej. Dlatego, kiedy patrzy³em jak kolej-
ne ekipy bezlitoœnie partol¹ nasz wymarzo-
ny dom, to najpierw chcia³o mi siê p³akaæ,
a póŸniej ju¿ tylko œmiaæ. 

Jesieni¹ 2006 roku Renata i Ryszard uzy-
skali kredyt, wybrali projekt, a tak¿e podjê-
li szereg decyzji dotycz¹cych materia³ów
oraz technologii. Ostatnim etapem by³ wy-

bór ludzi, którzy od wiosny kolejnego roku
mieli zacz¹æ materializowaæ ich marzenie
o ma³ym domku na wsi. Stan surowy
otwarty mia³ byæ dzie³em ekipy, która wy-
budowa³a dom znajomym Renaty i Ryszar-
da. Budowlañcy byli solidni, szybcy oraz
co niezwykle wa¿ne, pracowali za rozs¹d-
n¹ cenê. 

– Siedz¹c przy wieczerzy wigilijnej œwiê-
cie wierzy³em, ¿e kolejne Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia spêdzimy ju¿ we w³asnym do-
mu – wspomina Ryszard. – A potem skoñ-
czy³ siê rok 2006 i mój optymizm zosta³ wy-
stawiony na ciê¿k¹ próbê. Mówi¹c krótko
– zaczê³y siê schody. 

W lutym szef ekipy zwróci³ Ryszardowi
zaliczkê i poinformowa³, ¿e jedzie ze swy-
mi ludŸmi na Zachód. Doszli do wniosku,
¿e tam mog¹ zarobiæ wiêcej, szybciej oraz
mniejszym nak³adem si³. Poniewa¿ prace
budowlane mia³y rozpocz¹æ siê w kwiet-

niu, czasu na znalezienie nowego, do-
œwiadczonego zespo³u nie zosta³o zbyt
wiele.

– Wiêkszoœæ wykonawców by³a gotowa
podj¹æ siê pracy, ale... za dwa lata – wspo-
mina Ryszard. – Poza tym po raz kolejny
potwierdzi³o siê, ¿e w naszym kraju nale¿y
kupowaæ nie wtedy, kiedy siê potrzebuje,
ale wtedy kiedy tylko dostrze¿e siê potrzeb-
ny towar. 

Okaza³o siê, ¿e wizja Polski jako kraju
w miarê stabilnych cen jest absolutn¹
mrzonk¹. Za owo fa³szywe oraz zdecydo-
wanie zbyt optymistyczne wyobra¿enie
przysz³o Renacie i Ryszardowi sporo zap³a-
ciæ. W 2006 roku materia³y budowlane by-
³y dostêpne w bogatym wyborze oraz po
rozs¹dnych cenach. Ma³¿onkowie naiwnie
s¹dzili, ¿e to stan normalny, a co wa¿ne
trwa³y. Nie zanosi³o siê przecie¿ na wojnê,
ani na za³amanie gospodarki. Uwa¿ali, ¿e
zamiast p³aciæ za sk³adowanie, kupi¹ mate-
ria³y wiosn¹, opracuj¹ harmonogram do-
staw i jeszcze uzyskaj¹ rabat w hurtowni,
z któr¹ dokonaj¹ transakcji. Rzeczywistoœæ
wziê³a jednak do rêki kij bejsbolowy i ca³-
kowicie zdemolowa³a te piêkne plany. Kie-
dy Renata i Ryszard chcieli rozpocz¹æ za-

kupy, to po pierwsze, nie bardzo by³o co
kupowaæ, bo place sk³adowe w hurtow-
niach œwieci³y pustkami, a po drugie, ceny
ros³y w tempie wrêcz sprinterskim. 

– Suporeks kalkulowany by³ wstêpnie na
4,60, a jego cena dosz³a do 14,00 z³otych
– stwierdza Ryszard. – Ale najgorsze by³o
to, ¿e mimo wyœrubowanej ceny... po prostu
go nie by³o! Poczu³em siê jakby przeniesio-
no mnie w czasie o 20 lat wstecz. Mia³em
pieni¹dze i gotowy by³em je wydaæ, ale nie
by³o na co! ZjeŸdzi³em chyba wszystkie
hurtownie w promieniu kilkudziesiêciu 
kilometrów od Warszawy. Terminy by³y...
powiedzmy delikatnie, dosyæ odleg³e. 
Jakimœ cudem uda³o mi siê jednak dostaæ
bloczki w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ktoœ zrezygnowa³ z materia³u i dziêki 
temu mia³em wreszcie swój upragniony 
suporeks. Ale w dalszym ci¹gu nie mia³em
ekipy. 
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Samo ¿ycie

Budowy nie mo¿na pozostawiæ w rêkach

budowlañców i przyje¿d¿aæ tam od czasu do

czasu. To najprostszy sposób, aby

zapewniæ sobie szybki zawa³, albo wylew
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„Jakoœ nie idzie!”
– Czasami zastanawiam siê, czy to ja je-
stem taki pechowy, czy te¿ nasza rzeczywi-
stoœæ w dalszym ci¹gu przypomina filmy
Barei. P³ac¹c za poszczególne etapy prac
¿yw¹ gotówk¹, naprawdê nie stawia³em ko-
lejnym wykonawcom jakichœ wygórowanych
wymagañ. Moje oczekiwania by³y napraw-
dê bardzo umiarkowane. Nie mia³em za-
miaru czepiaæ siê drobiazgów. Mia³o byæ
wed³ug planu, w terminie, z zachowaniem
norm i... wymiarów – mówi Ryszard ciê¿ko
wzdychaj¹c. – Tylko cztery firmy zdo³a³y

wykonaæ prace tak, jak nale¿y i w termi-
nach. Pierwsza z nich montowa³a w na-
szym domu pompê ciep³a, druga – system
kana³ów wentylacyjnych i rekuperator, trze-
cia – bramy gara¿owe, a czwarta – s³upki
ogrodzeniowe. Wszystko by³o zrobione so-
lidnie i na czas. Proszê jednak zauwa¿yæ,
¿e zanim za³o¿y siê wentylacjê, albo zain-
staluje system grzewczy, to najpierw trzeba
mieæ budynek, w którym owe urz¹dzenia
bêd¹ pracowaæ. Dzisiaj wiem ju¿ jedno, ¿e-
by powsta³ dom nie wystarczy gotówka,
trzeba mieæ jeszcze sporo cierpliwoœci oraz
szczêœcia. Tak po prostu jest i ju¿! Ale nikt
mnie nie przekona, ¿e jest to zjawisko nor-
malne!

Ryszard by³ i jest cz³owiekiem upartym.
Po wielu próbach uda³o mu siê w koñcu
wynaj¹æ firmê budowlan¹, która zobowi¹-
za³a siê postawiæ mury domu w dwa mie-
si¹ce... Dodatkowy miesi¹c szef ekipy wy-
targowa³ na ewentualne opóŸnienia. Bu-
dowlañcy dziarsko wkroczyli na plac bu-
dowy na pocz¹tku maja i... W tym miejscu
chcia³oby siê napisaæ, ¿e budowa ruszy³a
z kopyta, a pod koniec lipca mury domu
wznosi³y siê ku niebu. Nic z tych rzeczy! 

– Myœlê, ¿e nie bêdê ju¿ budowa³ w swo-
im ¿yciu ¿adnego domu. Zreszt¹ zanim
sp³acê ten, który dostarczy³ mi tylu wra¿eñ,
to raczej nie bêdê mia³ ju¿ si³ na kolejn¹
inwestycjê – stwierdza Ryszard. – Jedno
wiem jednak z ca³¹ pewnoœci¹ i radzê za-
pamiêtaæ moj¹ radê wszystkim potencjal-
nym inwestorom. Budowy nie mo¿na pozo-
stawiæ w rêkach budowlañców i przyje¿-
d¿aæ tam od czasu do czasu. To najprostszy
sposób, aby zapewniæ sobie szybki zawa³,

albo wylew. Naiwnie wierzy³em, ¿e skoro
solidnie p³acê, to mogê oczekiwaæ solidnej
pracy. B³¹d! B³¹d! B³¹d! Cz³owieku, je¿eli ty
i twoja ¿ona ciê¿ko pracujecie, ¿eby zarobiæ
na swój wymarzony dom... Je¿eli wziêcie
pó³rocznego urlopu, aby dopilnowaæ ekip
nie wchodzi w grê... Od¿a³ujcie pieni¹dze
i wynajmijcie zaufanego cz³owieka znaj¹-
cego siê na budowlance! Oddajcie mu na-
wet 3/4 swojej pensji. Niech siedzi na budo-
wie i pilnuje kolejnych ekip. Summa sum-
marum wyjdzie taniej ni¿ poprawianie ko-
lejnych niedoróbek. Du¿o, du¿o taniej! 

Ekipa muruj¹ca œciany domu ze zdziwie-
niem odkry³a, ¿e klimat w Polsce jest
straszliwie niekorzystny dla prac budowla-
nych. W letnie miesi¹ce albo jest gor¹co,
albo pada i dla niektórych mistrzów kielni
stanowi³o to powa¿ny problem. Deszcz nie
nastraja³ ich optymistycznie do pracy, wiêc
nie pracowali. Upa³ tak¿e nie sprzyja wy-
si³kowi fizycznemu, wiêc ciep³e dni prze-
znaczali na utrwalanie opalenizny. W³aœci-
ciel firmy, z któr¹ Renata i Ryszard zawarli
umowê zdawa³ sobie sprawê, ¿e nie mo¿na
w nieskoñczonoœæ wmawiaæ inwestorowi,
¿e robota „jakoœ nie idzie!”. Wymienia³
wiêc co jakiœ czas ludzi, ale efekty owych
roszad by³y mizerne. Mury ros³y wpraw-
dzie, ale bardzo, bardzo powoli. 

– Ile razy ¿ona jecha³a na budowê, to ekipa
zajmowa³a siê... œpiewaniem, albo w ogóle jej
nie by³o. A „zdrowie na budowie” by³o norm¹
– wspomina Ryszard. – Przy ca³ej wœciek³oœci
jaka mnie ogarnia³a stara³em siê mimo
wszystko rozumieæ w³aœciciela firmy. On po
prostu nie by³ w stanie zapanowaæ nad swy-
mi ludŸmi. Gro¿enie, ¿e wywali ich z pracy
na zbity pysk, wzbudza³o efekt odwrotny od
zamierzonego, to znaczy œmiech. Je¿eli ktoœ
trzy dni murowa³, a nastêpne trzy dni tanko-
wa³... To by³ w sumie niez³ym pracownikiem,
bo w ogóle coœ robi³! Zwolnieni, ani przez je-
den dzieñ nie pozostawali bezrobotnymi.
Przewa¿nie ju¿ na drugi dzieñ po rozstaniu
z pracodawc¹, udawali, ¿e pracuj¹ na jednej
z s¹siednich budów.

Pewnego dnia Ryszard mia³ do wykona-
nia jakieœ drobne prace zwi¹zane z zabez-
pieczeniem materia³ów sk³adowanych na
placu budowy. Jako inwestor dba³ bowiem,

aby cement, bloczki betonowe oraz wszel-
kie inne niezbêdne produkty dostarczane
by³y z wyprzedzeniem. Poniewa¿ przyje-
cha³ w roboczym ubraniu wygl¹da³ jak
murarz. Nic wiêc dziwnego, ¿e nowo za-
trudniony i podówczas jedyny pracuj¹cy
na budowie murarz wzi¹³ go za kumpla
z s¹siedniej budowy. Rozpocz¹³ wiêc dia-
log, który w jakiejœ absurdalnej komedii
brzmia³by ca³kiem zabawnie: 

– I jak, dobrze to wychodzi? – zapyta³. 
– Nie wiem. Chyba dobrze. Nie jestem

murarzem – odpowiedzia³ Ryszard. 

– A myœlisz, ¿e ja uczy³em siê na mura-
rza? Jestem kierowc¹. Pierwszy raz w ¿yciu
murujê.

Rozrywkowa ekipa zesz³a z budowy pod
koniec wrzeœnia. PóŸniej musia³a jednak
wróciæ na poprawki i ostatecznie wycofa³a
siê dopiero w paŸdzierniku. Mury stosun-
kowo niewielkiego domu, licz¹cego wraz
z poddaszem u¿ytkowym oko³o 150 m2,
piê³y siê wiêc w górê przez pó³ roku! Tym-
czasem zdaniem specjalistów wszystkie
prace mo¿na by³o z powodzeniem zakoñ-
czyæ ju¿ po szeœciu tygodniach i to trzyma-
j¹c siê œciœle re¿imu technologicznego oraz
nie obrywaj¹c sobie r¹k od nadmiernego
wysi³ku. 

Styropianowe rusztowanie
– Ludzie pracuj¹cy przy budowie naszego
domu byli niezwykle kreatywni. Ich inwen-
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Ile razy ¿ona jecha³a na budowê, to

ekipa zajmowa³a siê... œpiewaniem, albo

w ogóle jej nie by³o

Dla ekipy muruj¹cej œciany wymiary zawarte

w projekcie by³y zupe³nie nieistotnym

drobiazgiem, na który nie nale¿y zwracaæ uwagi
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cja by³a wrêcz zadziwiaj¹ca – stwierdza
z tajemniczym uœmiechem Ryszard. – Kie-
dy zjawi³em siê pewnego razu na budowie,
po d³u¿szej nieobecnoœci zwi¹zanej ze s³u¿-
bowym wyjazdem, stwierdzi³em ze zdziwie-
niem, ¿e po budowie krêci siê sporo ludzi,
którzy w dodatku nie œpiewaj¹, tylko pracu-
j¹. Napawa³em siê przez chwilê tym rzad-
kim widokiem, a potem dotar³o do mnie, i¿
nigdzie nie widzê rusztowañ. Zaciekawiony
obszed³em budynek i ciœnienie solidnie mi
skoczy³o. Niezwykle pomys³owi fachowcy
od murarki wpadli na pomys³, ¿e montowa-
nie zwyk³ych rusztowañ jest zbyt mêcz¹ce
dla ludzi z ich potencja³em, wiêc zamiast
szarpaæ siê ze sk³adaniem tradycyjnej kon-
strukcji u¿yli... p³yt styropianu przeznaczo-
nego do ocieplenia budynku, które przecho-
wywa³em w gara¿u. To nie by³ taki sobie
zwyk³y styropian! Zap³aci³em za ten mate-
ria³ bajoñskie sumy i bardzo d³ugo czeka-
³em na realizacjê zamówienia. Ale kogo to

obchodzi³o?! Styropian le¿a³ po³amany, za-
brudzony glin¹, pozbijany przy u¿yciu de-
sek w wysokie stosy... A fachowcy chlapali
go bez litoœci zapraw¹ murarsk¹. Takich
przemyœlnych rusztowañ by³o na ca³ej bu-
dowie kilkanaœcie. Styropianu mia³em bo-
wiem sporo – na ca³¹ elewacjê, wiêc pano-
wie zamiast œpiewaæ mogli trochê poszaleæ.
Ciœnienie po raz kolejny podjecha³o mi
w górê. Kiedy t³umi¹c wœciek³oœæ kaza³em
jednemu z murarzy natychmiast zejœæ z za-
improwizowanego rusztowania i wyt³uma-
czy³em mu do czego s³u¿y styropian, to
wprawdzie popatrzy³ na mnie jak na 
upierdliwego marudê, ale us³ucha³. Co z te-
go, gdy poszed³ pracowaæ w inne miejsce
i tam równie¿ wspi¹³ siê na podobn¹ kon-
strukcjê. Moje ciœnienie osi¹gnê³o wówczas
wy¿yny i to w³aœnie wtedy wyl¹dowa³em
w szpitalu. 

Niespodzianki
– Bardzo mi zale¿a³o, ¿eby nasz dom by³
szczelny, ciep³y... ¿eby pod³ogi by³y w nim
równe. I to nie dlatego, ¿e mia³em takie wi-
dzimisiê, ale dlatego, ¿e w budynku mia³o
byæ u³o¿one ogrzewanie pod³ogowe. Z tego
powodu pewne normy musz¹ byæ zachowa-
ne. Nie zosta³y zachowane ¿adne! Nawet
taka prosta rzecz jak zabezpieczenie funda-
mentów nie wysz³a jak nale¿y. Fundament
zabezpieczony jest warstw¹ 15 cm specjal-
nego ocieplenia. Dopilnowa³em jego u³o¿e-
nia i wszystko by³o OK! Radosny i szczêœli-
wy pojecha³em do domu. By³em przekona-
ny, ¿e tak proste czynnoœci jak u³o¿enie ko-
lejnej warstwy w postaci folii kube³kowej,
a nastêpnie obsypanie wszystkiego warstw¹
keramzytu, nie sprawi¹ ekipie budowlañ-
ców wiêkszego k³opotu. O jak¿e by³em na-
iwny! Moja wiara w ludzi zosta³a powa¿nie
nadszarpniêta, kiedy podczas nastêpnej wi-
zyty spostrzeg³em, ¿e ca³oœæ prac zosta³a

wprawdzie wykonana, ale... Ale wszystko
trzeba by³o rozwalaæ i uk³adaæ od pocz¹tku,
bo panowie najwyraŸniej pierwszy raz
w ¿yciu widzieli foliê kube³kow¹! Nic wiêc
dziwnego, ¿e „jakoœ tak... za³o¿y³a im siê
nie t¹ stron¹” – wspomina Ryszard macha-
j¹c d³oni¹ z rezygnacj¹, a potem dodaje:
– Przek³adana folia zosta³a w wielu miej-
scach porozrywana, keramzyt zabrudzono
glin¹... A gdybym tej ekipie nie pomóg³, to
nie wiem, czy w ogóle zdo³aliby skoñczyæ
robotê.

Koniecznoœæ u³o¿enia ogrzewania pod³o-
gowego czêsto narzuca³a kolejnoœæ prac.
Zanim u³o¿y siê warstwê ocieplenia na
pod³odze i zamontuje rurki grzejne, trzeba
najpierw zadbaæ o wykonanie wszystkich
instalacji biegn¹cych w pod³odze (np. hy-
draulicznych), po³o¿yæ tynki, a przedtem
wykonaæ jeszcze instalacjê elektryczn¹. Tê

ostatni¹ wykonywa³ kolega Ryszarda wiêc
uda³a siê ca³kiem nieŸle, ale niejako przy
okazji inwestor odkry³, ¿e jego dom przy-
pomina w niektórych miejscach... domek
z kart! Uderzenie m³otkiem w œcianê, aby
przytwierdziæ do niej trzymacze kabli, czê-
sto koñczy³o siê wypadaniem pustaków ze
œcianek dzia³owych. Brakowa³o w nich nie
tylko kotew! Po dok³adniejszym sprawdze-
niu okaza³o siê, ¿e zaprawa murarska jest
co najmniej podejrzana. 

– Na tê budowê posz³o tyle zaprawy, ¿e
chwilami mia³em wra¿enie, i¿ budujê jakiœ

„Wilczy Szaniec”. Po odkryciu jakoœci tego
czegoœ, co wi¹¿e pustaki, zacz¹³em siê za-
stanawiaæ ile budów w okolicy zasili³em –
stwierdza Ryszard. – A co us³ysza³em, gdy
zadzwoni³em z pretensjami do wykonawcy?
Otó¿, dowiedzia³em siê, ¿e nie powinienem
waliæ m³otkiem w œciany. Czy to nie brzmi
jak fragment dialogu, z kultowego ju¿ dzi-
siaj serialu „Alternatywy 4”? 

Ekipie montuj¹cej rury wodoci¹gowe
i kanalizacyjne tak¿e nie posz³o najlepiej.
Doœæ powiedzieæ, ¿e gdyby inwestor mia³
dostosowaæ siê do pierwotnych „niezwykle
nowatorskich” rozwi¹zañ hydraulicznych,
to czêœæ rur w ³azience wystawa³aby ponad
powierzchniê terakoty (pod któr¹ mia³y
byæ ukryte). To wprawdzie nie jedyne osi¹-
gniêcia owej ekipy, ale poniewa¿ jej cz³on-
kowie jako jedyni poczuwali siê do wyko-
nania poprawek, wiêc litoœciwie prze-
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Odchylenia poziomu pod³ogi wyrównane

zosta³y styropianem, ale na budowie niemal nic

nie dzieje siê bezkarnie. Okaza³o siê, ¿e pod³ogi

maj¹ poziom niezgodny z planami

Przek³adana folia zosta³a w wielu miejscach

porozrywana, keramzyt zabrudzono glin¹...

A gdybym tej ekipie nie pomóg³, to nie wiem, czy

w ogóle zdo³aliby skoñczyæ robotê – wspomina

Ryszard

Uderzenie m³otkiem w œcianê czêsto koñczy-

³o siê wypadaniem pustaków. W œciankach dzia-

³owych brakowa³o nie tylko kotew! Po dok³ad-

niejszym sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e spajaj¹ca

je zaprawa murarska jest co najmniej podejrzana
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milczmy drastyczne szczegó³y niecodzien-
nych koncepcji hydraulicznych. Warto jed-
nak wspomnieæ, ¿e wykonanie odpowied-
nio nachylonego spadu rur odp³ywowych
na przestrzeni 4 metrów okaza³o siê niewy-
konalne tradycyjnymi metodami. Siêgniêto
wiêc po rozwi¹zania niecodzienne i co tu
wiele mówiæ, ryzykowne jeœli chodzi o eks-
ploatacjê.

Tynk á la Ma³ysz
Do wykonania tynków Renata i Ryszard,
zniechêceni do firm mazowieckich, posta-
nowili zatrudniæ ekipê z g³êbi Polski. Kole-
ga ze studiów, który mieszka na po³udniu
Polski znalaz³ im ekipê tynkarzy. W³aœci-
ciel firmy, okaza³ siê cz³owiekiem ener-
gicznym i bardzo zdecydowanym. Ryszard
us³ysza³ od niego: Proszê za³atwiæ materia-
³y. Przysy³am ludzi. Na wszystko maj¹
6 dni, bo mam napiête terminy i inne budo-
wy. 

– Myœla³em, ¿e œniê. Co za cz³owiek? –
pomyœla³em. Spieszy mu siê. Super! Zapy-
ta³em jeszcze tylko, czy bêdzie równo i do-
k³adnie... A on odpowiedzia³ mi, ¿e skoro
Ma³ysz nie narzeka, to i ja powinienem byæ
zadowolony – wspomina Ryszard. – Œwiet-
ny chwyt marketingowy, ale dzisiaj nie je-
stem ju¿ przekonany, ¿e prawdziwy. Pano-
wie tynkarze dostali materia³, dostali ogrze-
wan¹ przyczepê kempingow¹ i przyst¹pili
do roboty. Pocz¹tki by³y obiecuj¹ce. Na-
uczony z³ymi doœwiadczeniami sprawdza-
³em ich czêœciej ni¿ trzeba. Im czêœciej tam
bywa³em tym bardziej utwierdza³em siê
w przekonaniu, ¿e wybór ekipy by³ s³uszny.
Przez pierwsze 3 dni faceci tyrali jak szale-
ni. W sobotê wieczór zadzwonili, ¿e ponie-
wa¿ w niedzielê nie pracuj¹, wiêc przyda³a-
by siê im jakaœ zaliczka. Ani przez chwilê
nie mia³em w¹tpliwoœci, ¿e pieni¹dze siê
im nale¿¹. Pojecha³em wiêc na budowê
i wrêczy³em zaliczkê. I potem siê zaczê³o!
Poniedzia³ek – nie wyszli z przyczepy. Wto-
rek – nie wyszli z przyczepy. Œroda – nie
wyszli z przyczepy. Có¿ by³o robiæ? W œrodê
popo³udniu zadzwoni³em do ich szefa i po-
wiedzia³em mu, ¿e jego ludzie raczej nie

zd¹¿¹ na kolejne zaplanowane przez niego
budowy, bo od trzech dni nie uda³o mi siê
ich zobaczyæ, a robota stoi. Pocz¹tkowo nie
uwierzy³, ale w koñcu oœwiadczy³, ¿e w no-
cy przyjedzie do Warszawy. Podoba³o mi siê
to, i¿ jest gotowy pokonaæ kilkaset kilome-
trów, by zdyscyplinowaæ swoich pracowni-
ków. W dodatku okaza³ siê s³owny. Zjawi³
siê w nocy! Pojecha³ na budowê i jak
wszed³ do nich do przyczepy, to... wyszed³
po tygodniu! Gdyby to chocia¿ oznacza³o,
¿e powróci dawny rytm pracy. O nie! Szef
pojecha³, a na budowie ka¿dy dzieñ pracy
przeplata³ siê z dwoma dniami zamkniêtej
przyczepy. Zamkniêtej dla mnie. S¹siedzi
powiedzieli mi, ¿e gdy tylko mój samochód
znika³ za zakrêtem, to któryœ z tynkarzy po-
myka³ drobnym truchtem po kolejn¹ flasz-
kê. I w ten sposób z 6 dni zrobi³y siê 4 tygo-
dnie. Naprawdê niez³y wynik! 

Po doœwiadczeniach szpitalnych Ryszard
obieca³ sobie, ¿e nie bêdzie robi³ proble-

mów z rzeczy drobnych. Postanowi³ jednak
sprawdziæ jakoœæ wykonanych prac tynkar-
skich w miejscach takich jak kuchnia (pod
przysz³ymi szafkami kuchennymi) i salon
(w miejscu, gdzie mia³ stan¹æ kominek).
Kiedy ekipa zobaczy³a, ¿e inwestor wcho-
dzi do domu z przymiarem, to za jego ple-
cami rozleg³o siê rozpaczliwe: 

– To ja to wszystko p.... lê! Nie chcê ¿ad-
nych pieniêdzy i wyje¿d¿am! 

A potem Ryszard dowiedzia³ siê wielu
ciekawych rzeczy. Po pierwsze, ¿e nie ma
prawa nic sprawdzaæ i mierzyæ, bo to
uw³acza godnoœci tynkarzy. Po drugie, i¿
œciany by³y nierówne wiêc nic nie da³o siê
zrobiæ.

– Moim zdaniem, to w³aœnie tynkiem,
mo¿na zatuszowaæ niektóre niedoci¹gniê-
cia murarzy, ale mniejsza o to. Przymiar
mia³ oko³o metra i dziêki niemu dowiedzia-
³em siê, ¿e na tak niewielkim odcinku falo-
wanie tynku mo¿e siêgn¹æ nawet 5 centy-
metrów! K¹tów prostych w rogach pomiesz-
czeñ te¿ nie uda³o siê ekipie osi¹gn¹æ. Kie-
dy zaproponowa³em poprawki us³ysza³em
pewien tekst, który autentycznie mnie roz-
czuli³. Rozczuli³ do tego stopnia, ¿e zap³a-

ci³em tym biedakom ca³¹ sumê i pomacha-
³em im jeszcze na po¿egnanie. Oni napraw-
dê nie zdawali sobie sprawy, ¿e s¹ œmiesz-
ni. Byli przekonani, i¿ wykonali kawa³
œwietnej roboty. Us³ysza³em: „Gdybym ja
w Wiœle wykona³ tynki tak, jak u pana, to
by³by to najlepiej otynkowany dom w tej
miejscowoœci”.

Wniosek jest jeden – albo nale¿y ser-
decznie wspó³czuæ naszemu mistrzowi
skoków narciarskich, albo te¿ ca³¹ historyj-
kê o tynkach w jego domu w³o¿yæ na pó³kê
z napisem bajki lub literatura absurdu. 

Niezwyk³e odkrycia
Przed u³o¿eniem rurek ogrzewania pod³o-
gowego, trzeba u³o¿yæ na pod³odze war-
stwê styropianu. Przygotowuj¹c siê do tej
operacji Ryszard zacz¹³ mierzyæ pomiesz-
czenia i wówczas przekona³ siê, ¿e na pod-
daszu ró¿nica w poziomach pod³ogi siêga
11 cm. Równie ekscytuj¹ce okaza³y siê po-
miary na parterze. Tam odchylenie siêga³o
a¿ 12 cm. U³o¿enie odpowiedniej warstwy
styropianu wydawa³o siê niemo¿liwe. Du-
¿o pracy, czasu i wysi³ku kosztowa³o inwe-
stora doprowadzenie owych odchyleñ do
takiej wartoœci, ¿e mo¿na by³o zaryzyko-
waæ uk³adanie materia³u ociepleniowego
i rurek ogrzewania. Skuwanie i ciêcie twar-

dego betonu przywiezionego na budowê
w „gruszce” sta³o siê doœwiadczeniem, któ-
re Ryszard zapamiêta na d³ugo. Uda³o siê,
ale monta¿ pod³ogówki opóŸni³ siê o po-
nad miesi¹c. Czego nie da³o siê wyelimino-
waæ, wyrównane zosta³o styropianem, ale
nic nie dzieje siê bezkarnie. Po u³o¿eniu
ogrzewania oraz wylaniu jastrychu Renata
i Ryszard dokonali kilku nowych odkryæ.
Okaza³o siê mianowicie, ¿e pod³ogi maj¹
poziom niezgodny z planami. Skutkiem te-
go trzeba bêdzie podkuwaæ nadpro¿a na
poddaszu oraz domurowywaæ je na parte-
rze, aby w otworach drzwiowych zmieœci³y
siê skrzyd³a. 

Reporta¿

Od¿a³ujcie pieni¹dze i wynajmijcie zaufanego

cz³owieka znaj¹cego siê na budowlance! 

Oddajcie mu nawet 3/4 swojej pensji. Niech

siedzi na budowie i pilnuje kolejnych ekip

Na tê budowê posz³o tyle

zaprawy, ¿e chwilami 

mia³em wra¿enie, i¿ budu-

jê jakioe „wilczy szaniec”.

Po odkryciu jakooeci tego

czegooe, co wi¹¿e 

pustaki, zacz¹³em siê 

zastanawiaæ ile budów

w okolicy zasili³em

”

”
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Niezwyk³e odkrycia dotyczy³y równie¿
elektrycznoœci.

– Kiedy okaza³o siê, ¿e próby w³¹czenia
pr¹du w domu skutkuj¹ za ka¿dym razem
wywaleniem bezpieczników, to nie ukry-
wam, ¿e nafuka³em na swego kolegê. Bar-
dzo szybko okaza³o siê jednak, ¿e absolut-
nie nies³usznie. To by³a po prostu kolejna
pami¹tka po mistrzach fachu tynkarskiego
– wspomina Ryszard. – Panowie zatynko-
wali sporo puszek z przewodami oraz z wy-
prowadzeniami do czujek alarmowych. Do-
k³adnie je zatynkowali i dobrze wyg³adzili.
Gdybym nie mia³ zdjêæ, które zrobi³em po
u³o¿eniu instalacji, to nie wiedzia³bym,
gdzie szukaæ. 

Inwestor niez³omny
– Dope³nieniem masakry jak¹ okaza³a siê
nasza budowa by³a ostatnia Wigilia. To, ¿e
mia³em nadziejê spêdziæ j¹ w nowym do-
mu... Có¿, ju¿ dawno pogodzi³em siê z tym,
¿e siê nie uda. Co do nastêpnych Œwi¹t je-
stem ostro¿nym optymist¹. Niestety Wigilia
okaza³a siê te¿ doskona³ym czasem dla z³o-
dziei – mówi Ryszard. 

Ekipa wylewaj¹ca posadzkê mia³a skoñ-
czyæ pracê 24 grudnia oko³o 1500. Ponie-
wa¿ w czasie prac trzeba by³o opró¿niæ

dom, na podwórku le¿a³y zabezpieczone
foli¹ materia³y oraz wypo¿yczone urz¹dze-
nia, miêdzy innymi nagrzewnice. Œwiado-
my tego, ¿e wszystkie te przedmioty mog¹
stanowiæ ³akomy k¹sek dla z³odziei Ry-
szard umówi³ siê z ekip¹, ¿e pojawi siê na
budowie pod koniec ich pracy, aby popil-
nowaæ domu. Poniewa¿ czas by³ œwi¹tecz-
ny, a panom œpieszy³o siê do rodzin, posta-
nowili zarwaæ nockê i pracê skoñczyli ju¿
o 900 rano.

– Z powodu obowi¹zków s³u¿bowych nie
mog³em pojawiæ siê tak wczeœnie. A kiedy
dotar³em na budowê popo³udniu, to dom
i podwórko by³y ju¿ wyczyszczone ze
wszystkich cennych przedmiotów. W ten
sposób ktoœ zaradny i przedsiêbiorczy uczy-
ni³ mnie biedniejszym o niez³¹ sumkê.
W ka¿dym razie przyzwoity samochód mo¿-
na by³oby za to kupiæ. Aby to wszystko wy-
nieœæ, musia³a przyjechaæ spora grupa i to
ciê¿arowym samochodem! – stwierdza Ry-
szard. – Paradoksem by³o jednak to, ¿e za-
reagowa³em na ca³¹ sytuacjê niezwykle
spokojnie. Tak spokojnie, ¿e a¿ ¿ona zaczê-
³a siê o mnie martwiæ. Niepotrzebnie. To
nie by³ spokój wymuszony, sztuczny... Prze-
ciwnie. Tak jak mówi³em istnieje jakaœ gra-
nica niepowodzeñ, po przekroczeniu której

cz³owiek reaguje inaczej ni¿ mo¿na by³oby
siê spodziewaæ. Wiem, ¿e skoñczê ten nasz
wymarzony dom, choæby niewiadomo co
mia³o siê jeszcze staæ. Choæby na budowie
pojawi³ siê jeszcze legion partaczy. Popra-
wiê po nich wszystko, co bêdê móg³ i dam
wreszcie swojej rodzinie, to o czym wszyscy
od dawna marzymy. Zrobiê to, nawet wów-
czas, gdy jeszcze kilka banków powie mi, ¿e
nie dostanê preferencyjnego kredytu na
pompê ciep³a, bo jak j¹ montujê, to znaczy,
¿e mnie „staæ na takie fanaberie”. A kredyt
to mogê dostaæ na przyk³ad na nowoczesny
kocio³ wêglowy. To echa autentycznych roz-
mów w bankach i instytucjach zajmuj¹cych
siê ekologi¹. Dawniej wœcieka³bym siê w ze-
tkniêciu z tak ewidentn¹ g³upot¹. Robiê
przecie¿ coœ ekologicznego, a wmawia mi
siê, ¿e to moje fanaberie. Trudno, pompê
i tak zamontowa³em, bo uwa¿am, ¿e myœleæ
ekologicznie warto bez wzglêdu na idiotycz-
ne przepisy. Zastanawiam siê tylko, czy na-
prawdê ludzie, którzy buduj¹ domy musz¹
przechodziæ przez to pasmo upokorzeñ
i bezdusznego, pazernego partactwa. W ten
sposób niszczone s¹ przecie¿ marzenia wie-
lu porz¹dnych ludzi, których jedyna „wina”
polega na tym, ¿e pomyœleli o „ma³ym, bia-
³ym domku.”
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Prenumerata e-wydania

BD mo¿esz czytaæ na monitorze swego komputera 

w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:
wbudowane linki
klikasz i jesteœ na odpowiedniej stronie WWW
hipertekstowy spis treœci i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego szukasz
wygodne archiwum
czyli poprzednie wydania pod rêk¹
multimedia
animacje, dŸwiêk, wideo

Prenumerata e-wydania jest bezp³atna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata
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