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M
o¿na œmia³o stwierdziæ, 

¿e Kasi i Tadeuszowi – rodzi-

com dwóch nastoletnich 

synów – dekadê wczeœniej sz³o jak z p³at-

ka. Ona zajmowa³a siê domem, on rozwi-

ja³ firmê w bran¿y instalacyjnej. Rozwija³

na tyle skutecznie, ¿e perspektywa szyb-

kiej przeprowadzki z bloku do w³asnego

domu wydawa³a siê bardzo realna. Kiedy

znajomy hodowca go³êbi zacz¹³ nama-

wiaæ ich na dzia³kê w swojej okolicy, nie

wahali siê d³ugo. Miejsce by³o ustronne,

a przy tym œwietnie skomunikowane ze

stolic¹, z przystankiem podmiejskiego 

autobusu niemal za p³otem. Nie by³o nad

czym dumaæ – spisali umowê, kupili i bez

poœpiechu „zanurzyli siê” w gigantycz-

nych stosach projektów gotowych. 

Przejrzeliœmy ich chyba z tysi¹c – opowiada

Tadeusz – W koñcu Kasia, która mia³a
bardziej sprecyzowan¹ wizjê, wybra³a ten
jeden. A ja siê dostosowa³em.

Dom, który w planach mia³ 200 m2 parte-

ru i poddasza, zosta³ poddany drobnej

modyfikacji: znikn¹³ gara¿, a w jego miej-

sce pojawi³a siê ogromna, ponad 100-

-metrowa piwnica. Namówili mnie na ni¹

pos e s jonac i

TEKST II ZZDJÊCIA:

AGNIESZKA RREZLER

Czy sukces, okupiony wiêkszym trudem, smakuje 

lepiej? Z pewnoœci¹ wiele na ten temat mogliby 

powiedzieæ w³aœciciele tego domu. Po dziewiêciu latach

ich epopejê budowlan¹ mo¿na uznaæ za zakoñczon¹.

A mia³o byæ szybko, ³atwo i przyjemnie…

cały biały 
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znajomi, którzy doskonale wiedzieli, czym
mnie skusiæ – œmieje siê Tadeusz – Stó³ do
tenisa sto³owego, bilard, barek… i perspekty-
wa d³ugich wieczorów, spêdzanych w gronie
przyjació³ na sporcie i rekreacji. Tenisowego

mistrza Warszawy nietrudno by³o przeko-

naæ, zw³aszcza ¿e dochodzi³ argument

podziemnej, a wiêc cichej i bezwonnej 

kot³owni. Nowy „pog³êbiony” projekt, 

po przejœciu przez urzêdowe sito, skiero-

wano do realizacji.

Budowê zaczêli

pod koniec lata

1998 r., a przed Gwiazdk¹ dach trzykon-

dygnacyjnego domu pokry³a ju¿ papa.

Tadeusz, z racji licznych kontaktów za-

wodowych, nie mia³ problemu ze znale-

zieniem w³aœciwej ekipy. Pracami 

dowodzi³ dobry znajomy z Podlasia, pan

Zbyszek, który mia³ ju¿ w dorobku kil-

kadziesi¹t domów jednorodzinnych. Kil-

kunastoosobowy zespó³ robotników pod

jego kuratel¹ dzia³a³ sprawnie i bez kan-

tów – w tamtych latach w bran¿y ³atwiej

by³o o pozytywn¹ selekcjê. 

Zbyszek wszystkie problemy wzi¹³ na siebie
i rozwi¹zywa³ je bardzo skutecznie – wspo-

mina Tadeusz. Logistyka budowy by³a

doskona³a; brygada koczowa³a w go³êbni-

ku tu¿ za p³otem i co rano rozchodzi³a

siê na kilka placów budowy w okolicy. 

Dysponuj¹c du¿¹ grup¹ robotników

w promieniu jednej gminy, szef móg³

dzia³aæ bardzo elastycznie. W razie po-

trzeby – gdy np. gdzieœ zaczynano wyko-

py, a zbiera³o siê na deszcz – przegrupo-

wywa³ ludzi, wzmacniaj¹c odcinek wyma-

gaj¹cy poœpiechu. Prowadzona tym try-

bem inwestycja rozwija³a siê niemal kore-

spondencyjnie. Wpada³em tu nie czêœciej,
ni¿ raz na tydzieñ, a i to bardziej dla „pod-
trzymania konwersacji” – deklaruje gospo-

darz – Pierwszy etap budowy by³ do tego
stopnia bezproblemowy, ¿e przemin¹³ dla 
nas w³aœciwie bez echa. Ka¿demu ¿yczy³bym
takiej ekipy.

Trzeba przyznaæ, ¿e warunki równie¿ by³y

sprzyjaj¹ce: w ogromnym wykopie, z któ-

rego ziemiê wywozi³o stado ciê¿arówek,

nie pojawi³a siê ani kropla wody. Szef bu-

dowy, który stawiaj¹c kilka lat póŸniej

w³asny dom musia³ wykonaæ wokó³ piw-

nicy szczeln¹ betonow¹ wannê, nie móg³

siê nadziwiæ – na dzia³ce Kasi i Tadeusza

grunt by³ zwarty i stabilny, a lustro wody

podskórnej le¿a³o gdzieœ poni¿ej 8 metra!

Tak to mo¿na budowaæ…

… zaczê³o siê 

ju¿ na starcie –

wszak dom „dla

siebie” musi byæ solidny. Dziœ, z perspek-

tywy czasu, Tadeusz niektóre swoje pomy-

s³y ocenia z rozbawieniem, ale wtedy –

nie by³o dyskusji. Poprzesadza³em ze
wszystkim – œmieje siê – nasz dom niemal
w ka¿dej dziedzinie ostro przekracza normê.

W ten sposób piwnica sta³a siê istnym

bunkrem – bloczki fundamentowe za-

miast wzd³u¿ linii œcian, uk³adano w po-

przek. Podobnie powstawa³y œciany parte-

ru: do muru z poprzecznie u³o¿onej ceg³y

dziurawki do³o¿ono 14 cm styropianu 

– o 4 wiêcej, ni¿ przewidzia³ architekt. Ta-

ki rozmach kosztuje, ale ma swoje dobre

strony – w upa³ wnêtrze domu przypomi-

na rozkoszn¹ ch³odniê, nie wspominaj¹c

Bez echa…

Podnoszenie

do potêgi

W ttym rroku ww oogrodzie ppo rraz ppierwszy zzazieleni³a ssiê ttrawa. TTadeusz, zzniechêcony ggrabieniem lletniej

dzia³ki, oodgra¿a³ ssiê, ¿¿e nnic ooprócz ttuj ttutaj nnie wwyroœnie. NNa sszczêœcie ppojawi³a ssiê kkobieca rrêka, aa ww œœlad

za nni¹ mm³ode bbrzózki, wwierzby ii dd¹bek… TTaras ((na ggórnym zzdjêciu) ppokryto oodporn¹ cchemoutwardzaln¹ ppo-

w³ok¹ nna bbazie ¿¿ywicy. PPo ooszlifowaniu bbetonowej wwylewki uu³o¿ono jjako hhydroizolacjê pp³ynn¹ ffoliê, aa nna nniej

kilka wwarstw ¿¿ywicznej ppow³oki bbarwi¹cej. PPoœlizgom zzapobiega wwarstwa ddrobnego mmia³u kkwarcowego.

Szary oodcieñ ppowiela kkolor ddachu ii ddobrze hharmonizuje zz jjasn¹ eelewacj¹

Posesjonaci_9_final.qxd  2007-08-22  18:32  Page 25



26 2 0 0 7 9

o wra¿eniu pe³nej hibernacji, doznawa-

nym w piwnicy. Zim¹ budynek trzyma

ciep³o jak termos, dziêki czemu 300 m2

mo¿na ogrzaæ nie popadaj¹c w ruinê.

Na tym nie koniec – gêsto¿ebrowe stropy

wzmocniono i poczêstowano tak grub¹

warstw¹ nadbetonu, ¿e dziœ pod³oga par-

teru bez problemu dŸwiga jeden z trzech

prefabrykowanych kominów Schiedla;

w³asny fundament na gruncie maj¹ tylko

dwa pozosta³e.

Nawet anonimowy projektant mia³ wk³ad

w to „koloseum” – kierowany chyba szós-

tym zmys³em, przewidzia³ gigantyczn¹

wiêŸbê dachow¹, która doskonale wpisa³a

siê w gabaryty ca³oœci. Za wykonanie stanu
surowego ³¹cznie ze wstêpnym pokryciem da-
chu pap¹ zap³aci³em 28 000 z³, a za same ele-
menty wiêŸby musia³em daæ 10 000 – opo-

wiada Tadeusz. Dziwili siê nawet sprze-

dawcy w sk³adzie drewna. Zdaniem go-

spodarza, krokwie zawdziêczaj¹ swoje

wielkie przekroje lokalnej tradycji – pro-

jekt przyjecha³ z Krakowa, a dach przypo-

mina nieco swoim nachyleniem i kszta³-

tem spadziste góralskie „czapy”.

Potêdze konstrukcji budynku dotrzy-

mywa³y kroku pozosta³e elementy in-

frastruktury. Najbardziej imponuj¹co

wypad³o na tym tle szambo – ogromny

zbiornik o pojemnoœci 40 000 l, d³ugo-

œci¹ prawie dorównuj¹cy domowi. Do-

skonale zaizolowane od zewn¹trz,

szambo zosta³o te¿ dodatkowo uszczel-

nione od œrodka. Uk³adanie warstw

izolacyjnych odbywa³o siê zreszt¹ pod

czujnym okiem dociekliwej s¹siadki,

zaniepokojonej gigantycznymi wymia-

rami zbiornika. Tutaj rzeczywiœcie grubo
przesadzi³em – œmieje siê Tadeusz – Ma-
my dziœ najwiêksze szambo na terenie
Unii Europejskiej, podczas gdy maksymal-
na pojemnoœæ beczkowozu to zaledwie po-
³owa tej kubatury.

Po etapie „ciê¿kich robót” przyszed³ czas

na instalacje, które zawsze by³y konikiem

gospodarza. Poniewa¿ doœwiadczenie z blo-

ków uczy, ¿e nawet jeœli gniazdek nie jest

za ma³o, to i tak nie ma ich tam, gdzie s¹

najbardziej potrzebne, w nowo budowa-

nym domu rozprowadzono 350 punktów

elektrycznych. Ka¿de pomieszczenie

„wisi” na oddzielnym obwodzie, co okazu-

je siê bardzo praktyczne: zwarcie nie para-

li¿uje energetyki ca³ego budynku. 

W œciany wesz³o tu ze 4 km kabli; s¹ miejsca,
w które nie mo¿na wbiæ gwoŸdzia – twierdzi

Tadeusz – Swego czasu sfilmowa³em ca³¹ sieæ
kamer¹, ale… kaseta zginê³a. Na szczêœcie po-
jawi³y siê detektory, wiêc nie bêdzie problemów
z powieszeniem lustra czy obrazka. Ale przy-

znaje, ¿e w tamtych latach mieli gest:

wprawdzie œwietne miedziane przewody

pochodzi³y z jego prywatnych zapasów, ale

elektryk za pieni¹dze, które mu zap³acili,

pokry³ sobie dach!

Ca³emu pparterowi tton nnadaje bbia³a ppo³yskliwa ppod-

³oga, kktóra ppowiêksza wwnêtrza, ppodobnie jjak

lustro. NNa rrazie oodbijaj¹ ssiê ww nniej gg³ównie wwidoki

z du¿ych ookien. NNa mmeble jjeszcze cczas –– ggospoda-

rze ssiê nnie œœpiesz¹. TTak ddu¿y ddom wwarto uurz¹dzaæ

z rozmys³em. NNajwa¿niejsz¹ mmieszkank¹ ssalonu

jest oobecnie uulubienica ddomowników, ppapuga

Pyza, kktóra ddogaduje ppodczas cca³ego nnaszego sspo-

tkania, aa nna ppytanie: jaka jjesteœ? odpowiada:

suuuper! Trzeba pprzyznaæ, ¿¿e mma ggdzie llataæ
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Jeszcze przed 

zamkniêciem sta-

nu surowego inwestorzy zaczêli siê zasta-

nawiaæ: no dobrze, trzystumetrowy dom
z piêædziesiêciometrowym salonem, wielka
i piêkna otwarta przestrzeñ, rozleg³a piwnica
– ale kto to wszystko ogrzeje? Nad ogromn¹

kubatur¹ trzeba by³o jakoœ zapanowaæ.

Zanim murarze u³o¿yli strop nad parte-

rem, Tadeusz poleci³ im zdj¹æ górny rz¹d

pustaków, by zmniejszyæ poch³aniaj¹c¹

kilowaty przestrzeñ. Oliwy do ognia dola-

³y pogrubione wylewki na pod³ogach 

i w ten sposób z planowanej wysokoœci

2,70 m zrobi³o siê nieoczekiwanie… 

2,48 m. Przy pokoju dziennym o wymia-

rach 5x10 m, po³¹czonym w dodatku

z du¿¹ kuchni¹ i jadalni¹, efekt móg³by

wywo³ywaæ klaustrofobiê. I pewnie wywo-

³ywa³by, gdyby nie smak i wyczucie Kata-

rzyny, która upar³a siê, by pod³ogi ca³ego

parteru pokryæ du¿ymi p³ytami bia³ego

Zabudowa kkuchni, cchoæ wwygl¹da jjak zz ¿¿urnala,

rodzi³a ssiê ww bbólach pprzez kkilka mmiesiêcy.

„Papracy”, jjak nnazywaj¹ iich ggospodarze, pprzeci¹gnêli ttermin

od wwiosny ddo llata. JJednym zz iich llicznych pproblemów ookaza³ ssiê ddaltonizm:

szyby, zzastêpuj¹ce œœcienne pp³ytki, wwymieniali kkilka rrazy, aa mmimo tto

nie zzdo³ali ddostarczyæ iich ww uuzgodnionym oodcieniu. WWreszcie KKasia ssiê ppodda³a

Wnêtrze kkuchenne oo wwyj¹tkowo

konsekwentnej sstylistyce zzawdziêcza sswoj¹

„sterylnoœæ” uumiejêtnie ddobranym mmeblom ii kkolorom,

ale ttak¿e sspi¿arni, kktóra kkryje cca³y ggastronomiczny ggalimatias

Praktyczne „„centrum

zasilania” wwsuwane

w bblat

Redukowanie
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po³yskliwego gresu. Materia³, do z³udze-

nia przypominaj¹cy marmur, u³o¿ony

w dodatku bez zarzutu przez znajomego

glazurnika, „podniós³” wnêtrza wizualnie

o dobre 20 cm – efekt przestrzennoœci 

zosta³ uratowany! Dope³niaj¹ go du¿e 

wysokie okna i jasne parapety z natural-

nego kamienia.

Estetyka estetyk¹, a wymiary sobie. Obni-

¿enie stropu stworzy³o murarzom praw-

dziw¹ ³amig³ówkê ze schodami. Krête, 

zabiegowe, nijak nie chcia³y siê zmieœciæ

w skurczonej przestrzeni. Na szczêœcie 

robotnicy okazali siê twardzi i myœl¹cy 

– potraktowali problem jak wyzwanie.

Godzinami rozrysowywali stopnie, kilku-

krotnie rozbierali szalunek pod betonow¹

konstrukcjê, ale wreszcie siê uda³o. Dziœ

linia biegu schodowego p³ynnie zakrêca,

a stopnie pokryte jesionem o ciep³ym 

odcieniu wygl¹daj¹ idealnie równo.

Pr¹d by³, studnia

by³a – przyszed³

moment, w któ-

rym nale¿a³o zadbaæ o zasilenie domowe-

go systemu grzewczego. Obok dzia³ki 

Kasi i Tadeusza rozci¹ga³a siê wprawdzie

zaroœniêta po pas ³¹ka, ale dalej, na prze-

d³u¿eniu glinianego traktu, ros³o kilka

nowych domów. Có¿ prostszego, jak za-

wi¹zaæ komitet spo³eczny, który bez trudu

pokona wszelkie formalne przeszkody?

Ano, w ojczyŸnie to nie takie proste. Po

za³atwieniu wstêpnych formalnoœci uda³o

siê skrzykn¹æ 8 czy 9 zainteresowanych

rodzin. Wydawa³oby siê logiczne, ¿e 

wykonawcê znajdzie Tadeusz, siedz¹cy

w koñcu „po uszy” w instalacjach. 

I znalaz³. Jednak gdy zaproponowa³ 

pozosta³ym cz³onkom komitetu us³ugi

znajomego specjalisty w bardzo konku-

rencyjnej cenie, ci uznali, ¿e sprawa tr¹ci

korupcj¹; skoro tak szybko narai³ fachow-

ca, widaæ ma w tym swój interes. Spo³ecz-

na „komisja œledcza” obrazi³a siê i posta-

nowi³a, ¿e sama zdecyduje, kto bêdzie

k³ad³ rurê. Pierwszy gazownik, którego

znalaz³a, zaproponowa³ kwotê trochê 

wy¿sz¹, kolejny – znacznie wy¿sz¹. Przy

trzeciej rekordowej „niezale¿nej” ofercie

jeden z cz³onków komitetu nie wytrzy-

ma³: mnie tam gaz niepotrzebny – stwierdzi³

– bêdê pali³ wêglem. Tak to komitet, rozbi-

ty przez „uk³ad”, popad³ w rozsypkê.

Tadeusz nie próbowa³ drugi raz wejœæ do

tej samej rzeki. Poczeka³, a¿ ugór pomiê-

dzy jego domem a posesjami „komitetu”

zasiedl¹ nowi inwestorzy. Ci okazali siê

bardziej pragmatyczni, ale papierkowa 

batalia z dostawc¹ gazu ci¹gnie siê po dziœ

dzieñ. Na szczêœcie jest piwnica; ju¿ od 

jakiegoœ czasu stoi w niej wielki zbiornik

na olej opa³owy, a obok miarowo pomru-

kuje olejowy kocio³.

Odk¹d dom 

zacz¹³ przypo-

minaæ dom, odbywa³y siê w nim

wszystkie imprezy sylwestrowe. Gdy

w 1999 r. wstawiono okna, warunki do

biesiadowania sta³y siê jeszcze bardziej

cywilizowane. I wtedy nast¹pi³ krach.

Nasz prywatny krach na moim rynku za-
wodowym – opowiada gospodarz – Inte-
resy sz³y, pracy by³o mnóstwo, tyle ¿e kon-
trahenci przestali wywi¹zywaæ siê ze zobo-
wi¹zañ. Gdy nie zap³aci jeden, jakoœ to

pos e s jonac i

Z³y czas 

na gaz

Na hamulcu

W jjadalni, ppodobnie jjak ww cca³ym

domu, bbrakuje jjeszcze ffiranek

i kkarniszy, aale kkanwa wwystroju

jest jju¿ rrozpoznawalna:

króluj¹ ttu bbiel, sszk³o

i rrefleksy ppojawiaj¹ce ssiê

na llœni¹cych pp³ytach

bia³ego ggresu

Dziœ ³³adne

jesionowe sschody

nie zzdradzaj¹

¿adnych pproblemów

– aa nnie bby³o ³³atwo!

28 2 0 0 7 9
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przebolejesz. Ale kiedy nie p³aci kilku czy
kilkunastu, firma traci p³ynnoœæ
finansow¹. Oczywiste, ¿e wszystkie za-

robione pieni¹dze przeznacza siê wtedy

na ¿ycie; inwestycje musz¹ poczekaæ.

W 2000 r. roboty budowlane umar³y

œmierci¹ naturaln¹. Ich miejsce zajê³a

„d³ubanina”: drobne prace rêczne, 

wykonywane bez ognia i motywacji. 

Sytuacja nie by³a dramatyczna – dom

by³ otynkowany z zewn¹trz i od œrod-

ka, by³y okna, instalacje… Gdybym
wtedy wzi¹³ niewielki kredyt, moglibyœmy
szybko siê przeprowadziæ – twierdzi 

Tadeusz – ¯eby wzmocniæ nasz¹ determi-
nacjê, myœla³em nawet o sprzeda¿y miesz-
kania. Ale przecie¿ mamy dwóch doros-
³ych synów… Mieszkania nie sprzedali

i przez kolejne kilka lat posuwali siê 

do przodu metod¹ drobnych kroków.

Kasia, która po drodze straci³a serce do

ca³ego przedsiêwziêcia, chcia³a wszyst-

ko sprzedaæ – oferta zawis³a ju¿ nawet

w internecie. Szczêœliwie nie doczeka³a

siê powa¿nego kupca.

Wykañczanie trwa³o 7 lat. Dziœ brakuje

jeszcze wielu mebli, docelowego ogrodze-

nia czy balustrady przy balkonie. Ale s¹

ju¿ wygodne eleganckie ³azienki, jest ³ad-

na minimalistyczna kuchnia. I, co naj-

wa¿niejsze, s¹ wreszcie mieszkañcy. 

Synowie zostali wprawdzie w mieœcie,

a Kasia ca³¹ „porê such¹” spêdza 

w letnim domu, w towarzystwie stada

ukochanych kotów. Ale i ona bywa tu

coraz czêœciej. Kilka lat temu, kiedy ¿ona
chcia³a sprzedaæ dom, ja nie chcia³em
– œmieje siê Tadeusz – Teraz, kiedy nie
mia³bym nic przeciwko temu, ona nie chce.

Ale minutê póŸniej dodaje: mam tu
wszystko, czego mi potrzeba: kosiarkê,
grill, a w piwnicy stó³ do ping-ponga. 
Moje skromne potrzeby zosta³y ju¿ 
zaspokojone. I kiedy mu wierzyæ?

£azienki ww ttym ddomu wwykoñczono ww ppierwszej

kolejnoœci. TTa nna ppoddaszu, rrodzinna

(na zzdjêciu) jjest bbardzo wwygodna

i pprzestronna. PPomarañczowo-bbia³a

na pparterze ((po pprawej) zzyska³a ddesignerski

rys ddziêki ooœwietleniu wwyprowadzonemu

zza ppodwieszonego ssufitu. TTrzecia,

niewidoczna nna zzdjêciach,

ukrywa ssiê ww ppiwnicy

Podziemny bbarek cczeka nna ggoœci ii nna... wwype³nienie.

S¹siaduje zz nnim wwielka ssala, ww kktórej nna rrazie sstoi

tylko sstó³ ddo pping-pponga. WW pprzysz³oœci bbêdzie mmu-

sia³ ppodzieliæ ssiê mmiejscem zze ssto³em bbilardowym
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