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Ten dom powsta  ze sk pstwa

– mieje si  Barbara. Znaczy to tyle, 

e o budowie zadecydowa  rachunek 

ekonomiczny. Szcz liwie w lad za ekonomi

przysz y satysfakcje innej natury: 

poczucie przestrzeni i kameralnego 

odosobnienia, zadowolenie z obcowania 

z przyrod , czasem – zwyczajny

wi ty spokój...

POSESJONACI

W czere niowym
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– mieje si  Barbara. Znaczy to tyle, 

e o budowie zadecydowa rachunek

sadzie
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Zawsze lubili mieszka  wysoko. Wygodne 

czteropokojowe mieszkanie na 17 pi trze 

zapewnia o niesamowite widoki: z jednej 

strony las, z drugiej Wis a i prawobrze na 

Warszawa, z kolejnej – willowa zabudowa 

Dolnego Marymontu. Dopóki dzieci by y

ma e, starcza o miejsca dla wszystkich. 

Ale Barbara i Kazimierz s  socjologami, 

nauczycielami akademickimi – du o

pracuj  w domu. Gdy ch opcy podro li, 

cztery pokoje przesta y wystarcza ; jednego 

wyra nie brakowa o.

O budowie nie my leli – Barbarze, 

wychowanej w przedwojennym domku 

na Bielanach, wystarczy y wspomnienia 

remontów i usterek, z jakimi latami boryka

si  jej tata. Szybko znale li wi c ponad 

100-metrowy apartament w rosn cym 

niedaleko osiedlu i równie szybko... zrezy-

gnowali. S ona cena za metr kwadratowy 

surowego betonu z grzejnikami, dop ata

za podziemny gara  i monstrualna danina 
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za comiesi czn  ochron

sk ada y si  na kwot ,

za któr  z powodzeniem 

mo na by kupi  wygodny 

dom, zostaj c z ca kiem 

spor  sumk  na jego 

wyposa enie.

Niestety, gotowe domy maj  to do siebie, 

e wykreowa a je cudza wyobra nia; 

trudno znale  taki, który spe ni potrzeby, 

marzenia, a do tego zmie ci si  w bud ecie. 

Meandry poszukiwa  zaprowadzi y wi c

rodzin  prosto do w asnej dzia ki. Znale li 

j  zim , na pó noc od Warszawy, gdy gruba 

warstwa niegu mi osiernie maskowa a

niedoskona o ci grz skiej gliniastej drogi 

dojazdowej. Podkre la a za to niebywale 

urod  dwóch starych czere ni. O nie one

korony ocienia y pó  parceli i to one w a nie 

postawi y kropk  nad „i”.

Rozmiary starego sadu – 900 m2

– zmusi y inwestorów do rezygnacji 

z idei roz o ystego domu parterowego. 

Projekt foremnego budynku z poddaszem 

powsta  w biurze nie yj cego ju  Jerzego 

Soko owskiego, architekta ch tnego do 

wspó pracy, cho  przywi zanego – jak 

ka dy artysta – do w asnych koncepcji. 

Dochodzenie do kompromisu bywa o trud-

ne, tym bardziej, e musieli my poszukiwa

go tak e mi dzy sob  – wspomina Barbara, 

której z racji temperamentu i usposobienia 

przypad a w negocjacjach rola z ego poli-

cjanta. Jaki  czas trwa y spory o bry  czy 

o okna; g ówna idea, na której szczególnie 

zale a o Kazimierzowi – wn trza otwarte-

go, daj cego przestrzenny oddech – zosta a

szcz liwie zachowana. 

Prima aprilis!
Pomys  by  prosty: dom buduje pod klucz 

sprawna firma pod okiem fachowca, a my 

w tym czasie w spokoju pracujemy i zajmu-

jemy si  kreacj  pomys ów aran acyjnych

– szukamy tych wszystkich kafelków, 

pod óg i  kranów – wspomina ze miechem 

gospodyni, która jako „z a policjantka” od 

pocz tku musia a wykazywa  stosown

czujno . Dzi ki jej uporowi zatrudnili 

niezale nego inspektora nadzoru, rezygnu-

j c z us ug specjalisty poleconego przez 

dewelopera. Tak e przed o ony im wzór 

umowy Barbara przes a a do zaopiniowa-

nia znajomemu prawnikowi, dzi ki czemu 

w miejsce cyrografu zabezpieczaj cego 

wy cznie interesy wykonawcy uda o

si  podpisa  dokument dziel cy odpo-

wiedzialno  pomi dzy strony znacznie 

uczciwiej. W szczegó ach koncepcja 

równie  wygl da a doskonale: inwestycj

podzielono na dwa etapy, a s owa „zalicz-

ka”, „zadatek” i „przedp ata” starannie 

wyrugowano ze wspólnego s ownika 

– faktury mia y by  wystawiane wy cznie 

za prace uko czone.

za com

Po lewej – elewacja frontowa. Jab onka przy 

oknie jadalni dogorywa a przez kilka sezonów. 

Rok temu, pod gro b  wyci cia, od y a

i zaowocowa a, jak nigdy dot d. Na dolnym zdj ciu 

tytu owa czere nia; gdy zapada zmierzch, w ród 

starych konarów zapala si  lampa, a w ogrodzie 

robi si  bajkowo. O wietlenie s dziwych drzew

to pomys  gospodarza
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Wykonawca zacz  z du ym impetem 

1. kwietnia. I mo e warto by o ten szcze-

gólny dzie  przeczeka ... Do czerwca 

roboty sz y jak burza, nie licz c drobnych 

potkni  i niedoróbek, wychwytywanych 

na bie co przez kompetentnego i uwa ne-

go inspektora. W po owie miesi ca Barbara 

bez obaw zabra a synów na d ugie wakacje. 

Gdy wrócili pod koniec lipca, okaza o si ,

e budowa zastyg a, i to – bagatela – na 

etapie sprzed urlopu. Deweloper uspokaja ,

e na pewno zd y, bo jego k opoty s

przej ciowe. Innego zdania by  inspektor 

i to jemu zaufali inwestorzy. Inaczej nie 

mogli – dom musia  przyj  ich w swe pro-

gi z ko cem pa dziernika; na ten w a nie 

moment ustalona by a wyprowadzka ze 

sprzedanego ju  mieszkania. Wylali zatem 

firm  z zachowaniem pe nego ceremonia u, 

na mocy wcze niejszej umowy. Tym 

samym na etapie niedoko czonej wi by

dachowej run a misterna koncepcja 

wygodnej i nieabsorbuj cej budowy „pod 

klucz”.

W damskich gumofilcach
Na gruzach pierwotnej idei nale a o szybko 

zbudowa  now  koncepcj . A raczej 

anty koncepcj : proces budowy i nadzoru 

musia  ulec zmianie. Na doko czenie stanu 

surowego, u o enie instalacji i wyko czenie 

wn trz pozosta y trzy miesi ce! Trzeba 

by o wzi  sprawy w swoje r ce. Pad o na 

Barbar , która z racji trybu pracy mog a

swobodniej manipulowa  czasem. Co nie 

znaczy, e mia a go du o. Ka d  woln

chwil  w ci gu dnia po wi ca am organizo-

waniu ekip i przeczesywaniu hurtowni, 

a nocami czyta am o budowaniu – wspomi-

na. A by a jeszcze przecie  rodzina: Piotr 

mia  12 lat, Dawid 7.

Z g szczu wi kszych i mniejszych proble-

mów szybko wy oni y si  dwa podstawowe. 

Po pierwsze, sezon dobiega  ko ca i rynek 

wykonawczy by  kompletnie opustosza y. 

Po drugie, gdy ju  uda o si  kogo  znale ,

z regu y pojawia a si  bariera psycholo-

giczna. Dzi  jest ju  inaczej, ale dekad

wcze niej polski fachowiec by  kompletnie 

nieprzygotowany do kooperacji z inwe-

storem w spódnicy: nie zwyk  uzgadnia

czegokolwiek z kobiet , wys uchiwa

jej polece  czy respektowa  decyzji. Na 

sakramentalne pytanie: „Kiedy przyjedzie 

m ?” Barbara zwykle odpowiada a: „Nigdy, 

poniewa  budow , na któr  m  zarabia, 

zajmuj  si  ja”. Dla robotnika-tradycjonalisty 

taka odpowied  by a nie do przyj cia.

Pozostawa  spryt, urok osobisty i maska 

„s abej kobiety w opresji”; prawdopodobnie 

to one pozwoli y doprowadzi  proces 

budowy do ko ca. Na szcz cie Barbara 

coraz cz ciej spotyka a na swojej drodze 

kobiety: szefowe firm, w a cicielki sk adów

budowlanych... Z nimi znacznie atwiej by o

doj  do porozumienia.

Kawa ek po kawa ku
Rozgrzeban  wi b  doko czyli górale, ci g-

ni ci niemal dos ownie z innego dachu. 

Pracowali bardzo sprawnie, tyle e kl li 

przy tym w ywy kamie  partactwo po-

przedników i rozrzutno  zleceniodawców. 

Pani, na co wam taka pot ga? – lamentowali 

– Po ow  tych s upów to mozna wywali , be-

lecki da  cie se... A krokwie przeniza  na pó

i bedzie piknie!  Ale Barbara by a nieust -

pliwa: ma by  tak, jak w projekcie! Dzi ki 

temu dach nie ugina si  dzi  pod naporem 

ci kiej dachówki cementowej Braas.

Potem by o ju  dramatyczne sztukowanie 

i fastrygowanie pod presj  czasu. Wspania y

dekarz, ob o ony zleceniami na najbli sze 

dwa lata, zosta  cudem wy owiony z zakonu, 

w którym ata  dach – mnisi nie zgromadzili 

na czas materia ów. Zadzwoni am do niego 

z polecenia znajomych dos ownie w ostatniej 

chwili – wspomina Barbara – Mia  w a nie 

odzywa  si  do swojego kolejnego „planowe-

go” klienta.

Dekarz przyjecha  obejrze  wi b

i zosta . Tyle tylko, e w domu zaplanowano 

lukarny, które trzeba by o otynkowa

przed wykonaniem blacharskich obróbek 

dachowych – nowy k opot. Pod koniec 

lata o tak drobnej robocie nikt nie chcia

nawet s ysze . Znalaz  si  w ko cu tynkarz, 

który zgodzi  si  chocia  porozmawia ,

zaznaczaj c, e nic z tego nie b dzie, bo 

i tak czasu nie ma. Na szcz cie okaza  si

Przestrze  parteru zorganizowana jest wokó  du ego otwartego kominka 

(górne zdj cie na s siedniej stronie). Stoj c przed nim, w obni onym o dwa 

stopnie salonie, po lewej mamy otwart  kuchni  (cho  przeniesiona z bloku, 

pasuje tu jak ula ) z urz dzon  oszcz dnie i ze smakiem jadalni . Schodki 

na prawo od kominka prowadz  do kameralnej biblioteczki, gdzie mo na wypi

kaw  i poczyta , maj c oko z jednej strony na drzwi wej ciowe, 

z drugiej – na bujn  ziele  ogrodu
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W domu ksi ek jest 

tyle, e gdyby nawet kto

bardzo si  stara , nie 

zdo a by ich ukry .

Po prawej – salonik-

-czytelnia za kominkiem. 

Pozuje jeden z trójki 

domowych czworonogów 

o eglarskim imieniu 

Grot, zdradzaj cym pasj

gospodarzy. Do pary ma 

Foka podobnej ma ci

i urocz  pr gowan

kotk . Powy ej gabinet 

pana domu; do ma ego 

naro nego biurka 

z warszawskiego 

mieszkania stolarz 

zgrabnie dorobi

wygodn  reszt

wra liwcem: uj o go dramatyczne kobiece 

wezwanie, poparte malowniczym trzepotem 

rz s. Przyjecha  i lukarny otynkowa ,

wymuszaj c tylko na w a cicielce umow

gwarantuj c , e w kolejnym sezonie 

zostanie zatrudniony do tynkowania cian 

zewn trznych. Przez rok umowa jednak 

zwietrza a: gdy przyszed  czas na ciany, 

tynkarz wykr ci  si  sianem, czyli – trady-

cyjnie – brakiem czasu.

D ugo nie zabawili na budowie specjali ci 

uk adaj cy instalacj  grzewcz . Ledwie 

zacz li, Barbara nakry a ich na spawaniu 

miedzianych rurek tu  pod go  krokwi .

Wycofywali si  w poczuciu niezawinionej 
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krzywdy: co to w ko cu komu szkodzi, 

e si  belka troch  osmali? Na tej budowie 

nie mieli jednak czego szuka  lekcewa cy 

zasady bezpiecze stwa ignoranci, i nie 

tylko oni. „Szefowa” z hukiem zwalnia a

alkoholików, brakorobów i amatorów per-

manentnych zaliczek, wiedz c, e wbrew 

pozorom jest to jedyny sposób na wygranie 

walki z czasem. 

Twarde kryteria przynios y efekty. Mimo 

drako skiego terminu i nieplanowanego 

przej cia z systemu deweloperskiego na 

metod  gospodarcz , inwestycj  zamkn li 

z niespe na miesi cznym po lizgiem. Có  to 

znaczy w porównaniu z wielomiesi cznymi 

opó nieniami, wro ni tymi do g bi 

w polsk  norm ...

Na czere nie!
Listopadowe tygodnie wykwaterowana 

rodzina sp dzi a na walizkach. Barbara 

z synami przenios a si  do siostry, tworz c

w jej mieszkaniu poka ny „niedometra ”. 

Kazimierz, nie chc c pog bia  problemu 

przeludnienia do granic absurdu, zasiedli

dom jako pierwszy honorowy mieszkaniec. 

Z robotnikami bardziej si  mija , ni

widywa , dlatego prowadzone jeszcze w tym 

czasie prace wyko czeniowe nie by y dla 

niego m cz ce.

W mi dzyczasie uda o si  wyko czy  po-

mieszczenia w standardzie przekraczaj cym 

oczekiwania. Wszystkie ciany zewn trzne 

– trójwarstwowe z betonu komórkowego – 

wy o one s  od wewn trz wodoodpornymi 

p ytami gipsowo-kartonowymi. Z podobnych 

p yt zbudowano te cianki dzia owe. Drogo? 

Niekoniecznie. Wystarczy znale  hurtowni

gips-kartonów, która w a nie zwija manatki, 

a nast pnie wykupi  niemal ca e zapasy 

magazynowe za pó  ceny. Ta wodoodporno

do niczego nie by a nam potrzebna, ale same 

p yty owszem – mieje si  Barbara 

– Tradycyjne tynki schn  przecie  kilka 

miesi cy, a nam pozosta y dni! W efekcie 

ciany s  g adkie, a klimat we wn trzach 

zdrowy; gips wch ania nadmiar wilgoci, 

a kiedy s o ce zbyt mocno przypieka, 

ch tnie j  oddaje.

Mieszka im si  mi o. a uj  dwustanowi-

skowego gara u, który przegra  konkurencj

z rekreacyjn  cz ci  ogrodu, a tak e nie-

spe nionej idei przydomowej oczyszczalni 

cieków; jej realizacja wymaga a w tamtych 

latach wi kszego area u. Ciesz  si  za to, e

unikn li powa nych budowlanych katakli-

zmów. Dom jest du y i wygodny – ma ponad 

200 m2, a teren wokó  niego coraz bujniej 

si  zieleni. Do niedawna ogród by  polem 

cichych podchodów: Kazimierz walczy

o ka dy metr ulubionego trawnika, Barbara 

w konspiracji dosadza a nowe drzewka 

i krzewy. Poniewa  wi kszo  z nich bardzo 

adnie si  przyj a, pani domu uzyska a

wreszcie oficjaln  zgod  m a na swoj

ogrodnicz  ekspansj . Oczywi cie 

w granicach przyzwoito ci.  

S dziwe czere nie – sprawczynie ca ego 

zamieszania – doczeka y emerytury pod 

troskliw  opiek ; piel gnuje je ogrodnik, 

który wie, co i kiedy przyci , by posta y

jeszcze 10 lat albo d u ej. Co drugi sezon, 

gdy obficie owocuj , znajomi maj  nas 

serdecznie do  – opowiada z rozbawieniem 

Barbara – Bo wtedy wszystkich zapraszamy 

„na czere nie”...

W centrum poddasza, w miejscu planowanego 

pokoju, pozostawiono otwart  przestrze

do pracy – troch  egzotyczn , troch

eklektyczn . Oryginalny zestaw mebli 

to prezent Kazimierza dla ony

Kobieca azienka wed ug projektu pani domu. Tu powetowa am sobie 

ca y, utracony z braku czasu proces skrupulatnej aran acji wn trz 

– mieje si  Barbara. I rzeczywi cie – pow ci gliwy gustowny wystrój 

stworzy  prawdziwy przyl dek regeneracji. 

W aran acj  twórczo wkomponowano ods oni te elementy wi by

dachowej; gospodyni zadba a te  o ujmuj ce detale
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