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przypadku
Kilka lat temu rzeczywisto  Agnieszki i Janusza nie odbiega a od polskiej 

redniej: niewielkie dwupokojowe mieszkanie w jednej z warszawskich 

dzielnic- sypialni, dwaj wsz dobylscy ch opcy, a pod nogami – sterty samo-

chodzików i klocków. Do tego wiele pracy i po piechu, jak to w rodzinie 

lekarza i biologa. Z marze  o wi kszym mieszkaniu szybko wyleczy

ich rekonesans rynku nieruchomo ci: cho  dzi  trudno w to uwierzy ,

ceny przyzwoitych lokali w mie cie ju  5-6 lat temu mog y zniech ci .

Postanowili znale  dom, gotowy lub wymagaj cy tylko wyko czenia. 

Od pocz tku byli my pewni, e nie chcemy anga owa  si  w budow

od podstaw – wspomina Agnieszka – brakowa o nam czasu na pilno wanie 

fachowców i szarpanin  z dostawami materia ów. Szybko okaza o

si , e nieliczne wolne chwile i tak musz  bez reszty po wi ci

poszukiwaniom.  

Z pomoc
Rzeczywi cie, przypadek 

wmiesza  si  kilka razy 

w proces tej budowy, dyktuj c

szybsze tempo. Jednak 

dom w swoim ostatecznym 

kszta cie nie jest dzie em 

przypadku, ale owocem planów 

i wyobra e  w a cicieli. Bo gdy 

urz dza si  miejsce do ycia 

dla czterech, a w a ciwie 

pi ciu osób, nic nie mo e by

dzie em przypadku 

POSESJONACI

Agnieszka Rezler
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K oda za k od
Szukali kilka miesi cy, pocz tkowo 

z zapa em, pó niej z coraz wi kszym 

znu eniem i determinacj . Zacz li od 

po udniowo-wschodnich okolic miasta, 

by zachowa  krótki dystans od obu miejsc 

pracy. Niestety, trafili w rejon tradycyjnie 

s onych cen: za byle segment trzeba tam 

by o zap aci  maj tek. Wreszcie uda o si

wyszpera  skrajny dom w kameralnym 

trójszeregu; zdecydowali si , ustalili 

warunki z w a cicielem i zebrali fundusze. 

Gdy Janusz  pojecha  podpisywa  umow

przedwst pn , okaza o si , e... oferta jest 

nieaktualna. W mi dzyczasie trafi  si  inny 

kupiec i dom „sprz tn ”.  

Rozgoryczeni, szukali dalej, ale poda  by a

marna: w finansowych „granicach  rozs dku” 

mie ci y si  g ównie ciasnawe segmenty 

w szeregówkach z ogródkami niczym chust-

ki do nosa. Tymczasem Agnieszka, która 

kocha s o ce, marzy a o otwartych jasnych 

pomieszczeniach, do których przez du e

okna zagl da by ogród. I to taki, w którym 

mo na bez skr powania za ywa  k pieli 

s onecznych. Po pewnym czasie przenie li 

si  wi c na pó nocno-zachodnie obrze a

aglomeracji – dok adnie po przek tnej. 

Tam okaza o si , e drogi dojazdowe s

mniej zakorkowane, a i ceny zdecydowanie 

si  cywilizuj .

Obejrzeli tu kilka domów, nawet 

wyko czonych ze starannie zagospodaro-

wanymi ogródkami, jednak aden z nich 

nie chwyta  za serce. Wreszcie, za po red-

nictwem agencji, trafili na ó ty budynek 

pokryty czerwon  dachówk . Sama bry a

domu nie wyró nia a si  niczym szcze-

gólnym – ot, klasyczny  prostopad o cian 

z gankiem o dwóch filarach. Ale dzia ka 

mia a blisko 1000 m2 powierzchni. 

Lokalizacja te  by a niez a: za p otem 

modrzewiowy zagajnik, a do przystanku 

autobusowego nie wi cej ni  150 m. 

No i wn trze – jasna, nieposzatkowana 

cianami przestrze . Du y parter sam 

logicznie dzieli  si  na strefy: wypoczyn-

kow , jadalnian  i kuchenn . By  tu te

spory pokój, w którym mo na by urz dzi

gabinet z niezale nym wej ciem, czyli co

dla Janusza, marz cego o spokojnej przy-

sz o ci podmiejskiego lekarza rodzinnego. 

Do tego na poddaszu cztery przestronne 

sypialnie i ca kiem du a azienka. 

To by o to! 

Dzi ki talentom negocjacyjnym i eksper-

tyzie fachowca uda o si  zbi  proponowan

przez w a cicieli cen  o 10 tys. z . I znów, 

gdy wszystko by o ju ustalone, a doku-

menty czeka y tylko na podpisy, Janusz 

us ysza  od sprzedaj cego, e zjawi  si

inny klient, który si  o te 10 tys. nie k óci. 

Pachnia o blefem na kilometr, ale oboje 

byli ju  zbyt zm czeni, by zaczyna  szu-

kanie od nowa. No i ta w tpliwo : a nu

faktycznie jest jaki  ch tny…  Machn li 

r k  i zap acili.

Autostopem…
Dom i ogród by y równie surowe. Na dzia ce 

chwasty, w budynku woda, pr d i niewiele 

wi cej. Na poddaszu straszy y go e krok-

wie. Pierwsz  decyzj  by o do wiet lenie 

górnych pomieszcze  – w dachu przyby o

kilka okien po aciowych. Ocieplanie 

i wyka czanie skosów sz o powolutku. 

Janusz zatrudni  do tych prac „z ot  r czk ”

Dom uwiód  w a cicieli wn trzem: otwartym, jasnym, nie stwarzaj cym barier dla wzroku. Na pierwszym 

planie fragment salonu, w g bi jadalnia, za ni  kuchnia. Na dolnym zdj ciu po lewej efektowna klatka 

schodowa na pi trze; w ten sposób wyko czono tylko jedn cian , co pozwoli o unikn  wra enia 

przesytu. Koloryt gipsowych elementów ciennych harmonizuje z pi kn  marmurow  ok adzin  schodów 

(na zdj ciu po prawej)
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z prowincji, budowniczego starej daty, nie 

bardzo zorientowanego w nowoczesnych 

technologiach. Proces twórczy w jego 

wykonaniu wymaga  r cznego sterowania: 

w a ciciel, oczytany w prasie fachowej, 

wskazywa : co, jak i gdzie – wykonawca 

wykonywa . Po kilku tygodniach prowadzo-

nej tym trybem wspó pracy sta o si  jasne, 

e do pozosta ych robót musz  znale

ekip  „ogólnobudowlan ” z prawdziwego 

zdarzenia. Do zrobienia by o wiele: rozpro-

wadzenie kana ów grzewczych z kominka, 

ogrzewanie pod ogowe, posadzki, azienka 

(na pocz tek mniejsza, na parterze), monta

drzwi, powi kszenie tarasu i wiele innych 

drobnych prac.

Gdzie znale  szybko tak uniwersalnych 

fachowców? Czas mia  tu wielkie znaczenie; 

w a cicielom zale a o, by synowie nowy 

rok szkolny rozpocz li ju  w miejscowej 

szkole. Z pomoc  przyszed  przypadek: 

gdy pewnego dnia Janusz jecha  „swoj ”

szos  wylotow , jak zwykle obstawion

przez autostopowiczów, na  którym

z zakr tów – powodowany bezinteresown

yczliwo ci  – zatrzyma  samochód i zabra

jednego z nich. M czyzna by  rozmowny, 

nawi za a si  zwyczajowa przy takich oka-

zjach pogaw dka: „Pan st d?”, „Jeszcze nie, 

ale dom wyka czam, szukam wykonawcy”. 

„To ja panu ten dom wyko cz . Mam firm

budowlan ”. T  nietypow  metod  znale li 

brygad , która poci gn a inwestycj

niemal do ko ca.  

Im dalej w las… 
Trafili nienajgorzej: wykonawca stara  si ,

by  kompetentny i nie przesadza  z cen .

Przyda  si  uruchomiony wcze niej komi-

nek, bardzo praktyczny w sezonie jesienno-

-zimowym. Dom przetrwa  mrozy w dobrej 

formie, a jego surowe wn trze zwolna zacz -

o nabiera  charakteru. Wiosn  przytrafi

si  przestój spowodowany chwilowym bra-

Kominek (na górnym zdj ciu) mia y ozdobi  te same p yty, 

co schody. I owszem, przyjecha y te same, ale ju  nie takie 

same. Z marmurowymi stopnicami czy je nazwa i cena; 

odcie  niestety nie. Na dolnych zdj ciach jasna kuchnia 

z bardzo praktyczn  wysp ; pracuj c przy niej, mo na mie

„na oku” prawie ca y dom 
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kiem rodków i… harmonogram zacz  si

sypa . Wykonawca zdoby  w mi dzyczasie 

inne intratne zlecenie; o jego trosk  i wolny 

czas by o coraz trudniej. Tym bardziej, e

ka da wiosna przynosi naturalne o ywienie 

rynku i podwy k  cen – fachowcy przerzu-

caj  si  z zapa em na nowych klientów, tych 

ubieg orocznych spychaj c na koniec kolej-

ki. Przez kolejne miesi ce robota „s czy a

si ” po  kawa eczku. 

Czas ucieka . Ch opcy byli ju  zapisani 

do podmiejskiej szko y, a u schy ku wakacji 

w domu brakowa o jeszcze pod óg na 

poddaszu, ok adziny schodów i obudowy 

kominka, ale przede wszystkim – ogrze-

wania i ciep ej wody. Przez dwa tygodnie 

wrze nia Agnieszka z Januszem wozili 

synów z t tni cego yciem miasta na cich

wie , na lekcje – ot, przekora losu. Wreszcie 

w po owie miesi ca sprowadzili si , na 

razie na parter. Piotru  z Witkiem zaj li 

przysz y gabinet taty, a rodzice zamieszkali 

w otwartym salonie, dziel c go z… wielkim 

zbiornikiem na olej opa owy, który nie 

zmie ci  si  nigdzie indziej. Po kilkunastu 

dniach niewygód zbiornik przeniesiono 

w docelowe miejsce, kot owni  urucho-

miono, a rodzina mog a wreszcie ogrza  si

i odetchn .

Luksus z przypadku
Na „go ej” dzia ce w przysz o ci mia y

wyrosn  du e drzewa. Trzeba by o

jednak znale  jak  recept  na upa ,

zanim ogród dojrzeje. W a ciciele wybrali 

basen: nawet w niewielkim mo na si

och odzi  lub pole e  na dmuchanym 

materacu. Gdy kolejna ekipa, zatrudniona 

do u o enia podjazdu i powi kszenia 

betonowego tarasu, ko czy a ju  swoje 

dzie o, poprosili, by ch opcy przy okazji 

wykopali im dó  pod basenow  nieck .

Robota mudna i czasoch onna, ale kilku 

budowla ców poradzi sobie z ni  w par

Powy ej jadalnia przy wyj ciu na taras, urz dzona 

oryginalnymi meblami z drewna zebrano. Obok 

– efektowna zabawa wiat em, która przynosi 

te  korzy ci praktyczne. W dzie  jasna kuchnia, 

dzi ki cianie z luksferów, dzieli si wiat em 

s onecznym z holem. Wieczorem dochodzi efekt 

teatralny – blask przenikaj cy przez szklane 

kafle spotyka si  z tym pod wietlaj cym 

dekoracyjne wn ki

Basen za niewielkim jeszcze szpalerem tuj, który kiedy  os oni go od strony ulicy. Na razie brakuje 

jeszcze filtrów; gdy po pierwszym dniu upa u woda w niecce si  nagrzeje, mo na si  ni  cieszy  przez 

dwa-trzy dni – pó niej nadaje si  raczej do podlewania ogrodu. Pozuje podhalanka nie ka, przygarni ta 

przez gospodarzy jako bia a puszysta kulka
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godzin. No i nast pnej wiosny nie trzeba 

b dzie szuka  „kopacza”. W sprawie 

kszta tu i wielko ci zag bienia Janusz 

wys a  szefa firmy do pobliskiego sklepu 

z elementami architektury ogrodowej; 

ten mia  tam zmierzy  nieck  „drug  od 

lewej” i kopa  wed ug wzoru.

Gdy nast pnego dnia inwestor przyjecha

na budow , wykonawca z dum  oznajmi :

„Zap aci em, jutro basen b dzie! Tak jak si

umawiali my: drugi od lewej”. Konsternacja! 

Budowa by a na uko czeniu, zasoby finanso-

we równie . Basen by  planowany, ale w na-

st pnym sezonie, gdy odetchn  ju  nieco po 

wyko czeniach. Nie mówi c o tym, e na 

zrealizowanie czeka o wiele  pilniejszych 

elementów: cho by wyko czenie schodów 

i poddasza. Roztargniony wykonawca musia

zaproponowa  jaki  kompromis. W rezultacie 

osadzi  basen na swoim miejscu „w ramach 

rozliczenia”, a warto  samej niecki 

Agnieszka z Januszem zwrócili mu 

w kilku ratach.

Po ytek z ca ej historii taki, e dzi

jest si  ju  gdzie och odzi . Gdyby nie 

ona, kto wie jak d ugo basen czeka by

na  realizacj ; w ko cu to nie artyku

pierwszej potrzeby.   

Cztery plus jeden
Od przeprowadzki min y cztery lata 

z ok adem. Ch opcy na szcz cie znale li 

sobie przyjació  w okolicy i polubili 

now  szko . Starszy, Piotrek, spotka

nawet w klasie koleg  z... warszawskiego 

przedszkola.

Przez te lata dom „obrós  w piórka”. Na 

stopniach elbetowych schodów i na komin-

ku pojawi y si  p yty zjawiskowego, unikal-

nie u y kowanego marmuru. Wyko czono 

górne pokoje; w jednym z nich powsta a

wygodna domowa si ownia. Najd u ej na 

swoj  szans  czeka a du a azienka na pod-

daszu. Ale trzeba przyzna , e wykorzysta a

j  z nawi zk ; dzi  jest to chyba najbardziej 

dopracowane pomieszczenie w oko o

200-metrowym budynku.

Katalizatorem, przyspieszaj cym ostatnie 

prace wyko czeniowe, by  kolejny – po his-

torii z autostopem i basenem – przypadek. 

Najbardziej radosny – w domu pojawi  si

nowy mieszkaniec. W cztery lata i miesi c

od przenosin z miasta przyszed  na wiat 

Mateusz, daj c swojej mamie okazj  do 

rozkoszowania si  urokami ycia domowego 

i prowincjonalnej egzystencji. Przynajmniej 

przez kilka miesi cy… 

azienk  wyka czano ponad miesi c, ale warto 

by o na ni  czeka . To popis wyobra ni w a cicieli 

i finezji projektantki Ma gorzaty So tan, z któr

nawi zali kontakt przez internet. We wn trzu 

mo na odnale  reminiscencje z pobytów 

w s owackim o rodku róde  termalnych 

Tatralandia. Po lewej stronie wielkiej owalnej 

wanny ukszta towano ergonomiczn  podgrzewan

le ank . Do ob o onego mozaik  tubusa natrysku 

wchodzi si  jak do skorupy limaka. 

Janusz zaprojektowa  te azienkowy system audio 

z czterema g o nikami. A dzi ki temu, e w por

dodali du e okno dachowe, które wypada dzi

wprost nad wann , mo na tu odby  nastrojow

k piel pod gwiazdami


