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Kto z nas nie chcia by mieszka  w posiad-

o ci? Na sp achetkach podmiejskich 

dzia ek budujemy wi c masywne dworki, 

wznosimy kolumnady, wylewamy paradne 

betonowe schody... A posiad o  to nieko-

niecznie solenne mury i ci kie tradycyjne 

konstrukcje; temat mo na potraktowa

zupe nie inaczej. 

Na posesji Bo eny, Andrzeja i ich syna 

z rodzin  o sielskim dworkowym klimacie 

decyduje co innego: przemy lany uk ad 

zabudowa , ich niskie roz o yste bry y, 

a tak e ro linno  – bujna, zaaran owana 

w niewymuszony naturalny sposób. Dzi ki 

niej prosta, nieudziwniona architektura 

domu nie wydaje si  uboga. 

Zaczynali budow  w drugiej po owie lat 

90., w okresie, gdy technologie i materia y – 

dzi  doskonale znane – debiutowa y na ryn-

ku, stanowi c zagadk  nawet dla fachowców. 

Dodatkowym ryzykiem obarcza  planowan

inwestycj  ograniczony bud et. W a ciwie 

nie mieli my na t  budow  pieni dzy – miej

si  gospodarze – dlatego postanowili my... 

budowa . Ich sprzymierze cem by a

wyobra nia, zdolno  do analitycznego 

my lenia, a tak e zawodowe do wiadczenie 

Andrzeja, konstruktora lotnictwa.  

Zrób to sam
Najwi cej mo na zaoszcz dzi , anga uj c

w budow  w asne si y – to prawda 

powszechnie znana. Bo ena i Andrzej po-

traktowali j  z nale yt  powag , zaczynaj c

od... projektu. Dom mia  by  bli niakiem 

ukrytym w monolitycznej bryle; drugie 

mieszkanie przewidziano dla rodziny syna. 

Z architektami nie bardzo mogli my si  do-

gada , a w katalogowych projektach wielopo-

koleniowych przestrze  mieszkaln  dzielono 

stronniczo, proponuj c nestorom pokoik 

z „kuchni  w szafie” i male kim w z em sa-

nitarnym – opowiadaj  – Nam chodzi o o dom 

z o ony z dwóch równorz dnych mieszka ,

ze sprawiedliwym dost pem do ogrodu. 

Dlatego zaprojektowali sami. Wszystko, po-

cz wszy od szkiców koncepcyjnych, poprzez 

rysunki konstrukcyjne, a  po szczegó owe 

schematy instalacji. Znajomemu architekto-

wi pozosta o tylko sprawdzi  prawid owo

dokumentacji, postawi  piecz tk  i podpis.

Parterowy budynek o powierzchni 220 m2

i d ugo ci prawie 26 m podzielono demo-

kratycznie na pó . Rozk ady obu mieszka

s  ró ne, co umo liwi a lekka technologia; 

no ne s  tu tylko ciany zewn trzne. Nawet 

poprzeczn  przegrod  dziel c  dom na dwoje 

wykonano w lekkim systemie szkieletowym 

– jej konstrukcj  i izolacyjne wype nienie 

podwojono, by wyt umi  d wi ki. Da o to 

do  nieoczekiwany efekt akustyczny

– przyznaje Andrzej – We na, która sku-

tecznie poch ania wysokie tony, doskonale 

przenosi basy. Dzi ki temu, niezale nie od 

gatunku s uchanej za cian  muzyki, do nas 

dociera wy cznie miarowe „ up, up, up”.

Wielka wygoda
W naszym domu nie ma ani jednego 

schodka – chwal  si  gospodarze. Nic nie 

oddziela te  wn trza od rozleg ego ogrodu; 

pomi dzy p yty tarasu wrasta niesforna 

S ycha  tu nieprzerwany ptasi wiergot, a z zielonkawego 

stawu dochodzi plusk karasi. Po cie ce dostojnie 

przechadza si  kaczka. Obok niej, w wysokiej trawie leniwie 

wygrzewa si ... kot. Istny raj dla mieszczucha. 

Tym cenniejszy, e zbudowany niemal w asnymi r kami.

POSESJONACI

Mikrokosmos
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trawa. Wszystko to stwarza klimat niemal 

wakacyjnej beztroski i wypoczynku. By 

pomie ci  jednokondygnacyjny dom dla 

dwóch rodzin, a tak e niezb dne zaplecze 

gospodarcze, potrzeba by o jednak bardzo 

wiele miejsca.   

Dzia ka, któr  wybrali, by a wprawdzie 

rolna, ale dawa a mo liwo  budowy tzw. 

siedliska. Mia a przy tym kilka zalet: po-

wierzchni  ok. 2500 m2, korzystne usytuowa-

nie na po udnie od niewielkiej ulicy, a tak e

atrakcyjn  lokalizacj  – w ród k, w pó  dro-

gi cz cej stolic  z Zalewem Zegrzy skim. 

Potrzeba by o jeszcze troch  wyobra ni, by 

w takich warunkach wykreowa  prywatn

„stref  ciszy”.

Z drogi dojazdowej domu nie wida  – od-

dziela go od niej d ugi parterowy budynek 

gospodarczy, nazywany przez mieszka ców 

warsztatem. Stawiany w tym samym czasie 

i w identycznej technologii, warsztat jest te

Prosty przepis na posiad o : dom niekoniecznie 

du y, za to imponuj ce zaplecze gospodarcze. Do 

tego troch  rustykalnych detali i mnóstwo zieleni. 

Poni ej: „warsztat” widoczny od strony budynku 

mieszkalnego. Pomi dzy nimi utworzy  si

dziedziniec – wej ciowa, bardziej oficjalna strefa 

ogrodu; wokó  bujnego klombu po rodku placyku 

mo na swobodnie manewrowa  samochodem

W du ym ogrodzie od po udnia przybywa nie 

tylko zieleni, ale tak e mieszka ców; ostatnio 

wyklu y si  trzy dzikie kaczuszki, które dzi

doskonale p ywaj  u boku mamy

podobnie wyko czony, zachowuj c styl ma-

lowniczego wiejskiego siedliska. Tworzy przy 

tym doskona  „ luz ” dla ha asu, a gabaryty 

zbli one do domu mieszkalnego, w asna 

kot ownia i woda czyni  z niego skarbnic ,

jak  doceni ka dy w o cianin.

W a ciwy ogród otwiera si  dopiero za 

stoj cym w drugim szeregu domem, a jest na 

tyle du y, e w zgodzie wypoczywaj  w nim 

trzy pokolenia ludzi, liczna fauna zastana 

i nap ywowa, a tak e trzy psy i siedem 

kotów. To si  nazywa harmonia!

Rzeczywi cie, ca a posiad o  ujmuje 

wra eniem wygody i funkcjonalno ci. Nie 

ma tu elementów konstruowanych na pokaz, 

nie ma ograniczaj cych wygod  barier 

– wszystko wydaje si  proste i doskonale 

przemy lane. A przecie  inwestycj  od 

pocz tku ciska  ciasny gorset niewielkiego 

bud etu.

Mówi  wieki
Wi kszo  naszych oszcz dno ci poch on a

dzia ka – opowiada gospodarz – wsparli my

tak e m od  wówczas firm  syna, której 

dochody mia y w przysz o ci zasili  budow .

Tekst i zdj cia:

Agnieszka Rezler
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Ja zrezygnowa em z pracy, by zagadnieniu 

budowania przyjrze  si  z bliska. Przez rok 

Andrzej przys uchiwa  si  opiniom do wiad-

czonych budowla ców, stawia  ich w krzy-

owym ogniu pyta , gruntownie penetruj c

temat za tematem, podwa aj c stereotypy 

i podaj c w w tpliwo  wykonawcze nawyki. 

Us ysza em wtedy mas  cennych wskazówek, 

a przy tym zdoby em rozeznanie w kwestii 

tego, co jest absolutnie konieczne, a z czego 

mo na zrezygnowa  – wspomina.

Dom jest zbudowany oszcz dnie, za to 

– jak pokaza  czas – bezawaryjnie. Od 

pocz tku zdecydowano si  na lekkie tech-

nologie, co pozwoli o sporo zaoszcz dzi

na fundamentowaniu. Jedynym no nym 

elementem podwalinowym jest solidnie 

zbrojona, wylewana bezpo rednio w grun-

cie betonowa rama, biegn ca po obwodzie 

budynku, wsparta co trzy metry na elbeto-

wych s upach si gaj cych poni ej poziomu 

przemarzania. I ram , i s upy wykonano 

z betonu wysokiej klasy, za to zu yto go 

naprawd  niewiele.

Poniewa  koszt izolacji przeciwwodnej 

pod ca  powierzchni  roz o ystego domu 

by by do  wysoki, temat cyrkulacji wilgoci 

Andrzej potraktowa  szczególnie wnikliwie. 

aden z fachowców nie umia  mi odpowie-

dzie  na proste pytanie, czemu s u y ci g a

hydroizolacja pod ca ym budynkiem – opo-

wiada – Nie potrafili za to wyja ni , co dzieje 

si  z par  wodn  wyprodukowan  przez 

mieszka ców i domowe sprz ty, której cz ,

zgodnie z logik , mo e skrapla  si

w pod odze lub pod ni . Pod aj c tropem 

dedukcji, inwestorzy podj li ryzykown  na 

pozór decyzj : hydroizolacj , powszechnie 

stosowan  pod pod og  na gruncie, zast pili 

18-centymetrow  warstw  zwibrowanego 

grubego wiru.  Rozwi zanie to, wygrzebane 

z mroków pami ci starych majstrów, okaza o

si  bardzo skuteczne; nie na darmo stosowali 

je z powodzeniem nasi pradziadowie. Wolne 

Gospodarze stali si  prekursorami w dziedzinie 

utylizacji ju  wtedy, gdy jako pierwsi w okolicy 

zbudowali szczelne szambo. Z trójkomorowego 

zbiornika cieki pokonuj  z pomoc  pompy 

70-metrow  podziemn  tras  do studzienki zbiorczej 

na ko cu ogrodu. Tam rura drenarska wprowadza je 

do glebowo-korzeniowej oczyszczalni o powierzchni 

60 m2. Jej projekt wykonali na pro b  gospodarzy 

specjali ci z Instytutu Melioracji i Gospodarki Wodnej 

warszawskiej SGGW. Jest to rodzaj ukszta towanej 

z niewielkim spadkiem wanny o wymiarach 

6 × 10 m, wy o onej szczelnym arkuszem folii, 

na którym le  kolejno warstwy p ukanego wiru, 

piasku i humusu. Posadzone w nim wierzby (na 

zdj ciu poni ej) natleniaj cieki, niszcz c bakterie 

chorobotwórcze, „wyci gaj c” metale ci kie 

i zoboj tniaj c szkodliwe zwi zki. Oczyszczona woda 

za po rednictwem kolejnej studzienki odprowadzana 

jest do rowu melioracyjnego

Po udniowy taras 

w oplocie bujnej winoro li

Salon Bo eny i Andrzeja; tu, w ród starych mebli i bliskich sercu 

drobiazgów mo na wypocz  z widokiem na drzewa. 

Rozk ad mieszkania jest tradycyjny: z osobn  du  kuchni

i oddzielon  korytarzykiem stref  prywatn
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przestrzenie, zachowane pomi dzy kamykami 

grubego wiru, pozwalaj  sp yn  w dó  prze-

nikaj cej z wn trza, skroplonej parze wodnej, 

zapobiegaj c jednocze nie kapilarnemu podci ga-

niu wilgoci z gruntu – tu w a nie uwidacznia si

przewaga wiru nad piaskiem, który tworzy za-

sysaj ce kapilary. „Sposób pradziadka” sprawdzi

si  doskonale: po 11 latach u ytkowania dom jest 

suchutki, cho  posadowiony ledwie 5 cm ponad 

poziomem terenu. 

Nie by a to jedyna w tej inwestycji metoda bu-

dowlana sprzed wieków. Gdy okaza o si , e ob-

rys planowanego budynku gospodarczego si ga 

grz skiego gruntu w s siedztwie rowu meliora-

cyjnego, nale a o znale  sposób posadowienia 

s upów fundamentowych poni ej poziomu dna 

rowu. Niby nic, a jednak k opot – ni ej by y ju

wody gruntowe. A podwodne betonowanie to 

przecie  wy sza szko a jazdy: woda wyp ukuje 

z zaprawy piasek, pozostawiaj c sam cement. 

Powa ny problem z kategorii budownictwa mo-

stowego Andrzej z Bo en  rozwi zali... literacko. 

Przypomnieli my sobie, jak w awanturniczych 

powie ciach Jamesa Coopera sprzed dwustu lat 

atano dziurawe burty admiralskich okr tów

– opowiadaj  z rozbawieniem – zak adano na 

poszycie cementowe plomby zawini te w p ótno 

aglowe. W podobnej technologii wykonano 

zatem betonowe stopy pod s upy; p ótno aglowe 

zast pi y... poszewki na poduszki.

Wielkie odkurzanie
ciany zewn trzne wzniesiono z lekkich pusta-

ków gipsowych w technologii Sova-system, 

popularnej kilkana cie lat temu, gdy karier

zaczyna y przegrody jednowarstwowe. 

Rozwi zanie by o wymarzone dla inwestycji 

prowadzonej systemem gospodarczym: gips to 

materia  lekki i por czny, a przy tym zdrowy.     

W dodatku pustaki Sova z zewn trz nie wymaga-

j  wyko czenia – wystarczy pomalowa  elewacj

farb  krzemianow .

Nie znaczy to, e ciany stawia y si  same. 

Trzyosobowa ekipa spod wschodniej granicy, 

„wy owiona” przez Andrzeja ca kowitym przypad-

kiem na pobliskiej szosie, w o y a w nietypow ,

nieznan  sobie murark  wiele trudu. Ch opcy 

pod wodz  nieocenionego majstra, pana Kazia, 

stan li jednak na wysoko ci zadania. Swoj  wag

mia o te  osobiste zaanga owanie inwestorów: 

Andrzej sp dza  na budowie ca e dnie, dowo c

materia y, s u c czasem fachow , a czasem jedy-

nie amatorsk  pomoc . Nawet Bo ena zaskarbi a

sobie szacunek robotników, obja niaj c im zasa-

dy dzia ania wasserwagi. Murarka up ywa a

w znoju, ale w doskona ej komitywie.

Kacza rodzina gniazduje oczywi cie 

nad stawem. Matka bardzo szybko ustali a

zasady ogrodowego wspó ycia: siedem kotów, 

nie licz c s siedzkich, du ym ukiem omija kaczy dziób
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By gipsowe ciany zim  nie styka y si  ze 

niegiem i nie ci gn y wilgoci, ustawiono 

je na jednym rz dzie pokrytych pap

bloczków betonowych. Po u o eniu trzech 

warstw pustaków Sova szczeliny nale a o

wype ni  pianogipsem, b d cym jednocze-

nie spoiwem i izolatorem przegrody. Tu 

znów pojawi o si  pole dla inwencji: pian

wytwarzano metod  cha upnicz , w rurze 

o rednicy ok. 10 cm, podzielonej na kilka 

sektorów poprzecznymi siatkami. Podawan

przez pompk  wod  ze rodkiem spienia-

j cym rzuca  na siatki strumie  powietrza 

pochodz cy ze... starego odkurzacza. W ten 

sposób powstawa y banieczki, rozbijane na 

jeszcze drobniejsze p cherzyki przez kolejne 

siatki. Sarka  tylko majster, pan Kazio 

– w jego przekonaniu budowa prowadzona 

przy pomocy leciwego zelmera nie licowa a

z honorem brygadzisty.

Metoda ta, z pozoru prosta, wymaga a

doskona ej koordynacji dzia a . Pian  wy-

p ywaj c  z rury trzeba by o b yskawicznie 

wymiesza  z wod  i odmierzon  ilo ci

gipsu budowlanego. Po uzyskaniu konsysten-

cji g stej mietany mo na by o ju  zalewa

cian  z pustaków, pilnuj c by roztwór nie 

wydostawa  si  przez szczeliny na elewacj ,

która mia a by  przecie  wykonana „na 

gotowo”. Na ca y ten z o ony proces ekipa 

mia a zaledwie trzy minuty! B ogos awili my 

zrobion  wcze niej pod og  na gruncie

– wspomina Andrzej – dzi ki niej atwiej 

by o utrzyma  porz dek, a przede wszystkim 

sprawnie i szybko dzia a .

ciany takie zbroi si , zast puj c co jaki

czas wype nienie z pianogipsu betonem. 

W wybrane pionowe „tunele”, utworzone 

w pustakach od wie ca a  po fundament, 

wk ada si  zbrojenie i leje beton. Problemem 

by o tylko zaimpregnowanie wewn trznych 

powierzchni pustaków – w tamtych latach 

gotowych impregnatów nie by o jeszcze 

na rynku, a niezabezpieczony gips „wyssa -

by” z betonu wod , rujnuj c jego parametry 

no ne. Tu b ysn  wiedz  pan Kazio, który 

poleci  pokry  pustaki od rodka roztworem 

wody i szarego myd a.

Wiecha wiech
Budowa, rozpocz ta jesieni , trwa a kilka-

na cie miesi cy. Gdy na cianach spocz a

wreszcie kratownicowa konstrukcja dachu, 

zaprojektowana w ca o ci przez Andrzeja, 

wykonawcy wyrazili swoje uznanie dla 

gospodarzy, buduj c wyj tkow  wiech  – ma e

dzie o sztuki w stylu zakopia skim, ozdobione 

girlandami kwiecia. To wtedy po raz pierwszy 

pojawi  si  na budowie alkohol. Có , w obliczu 

takiego zaanga owania po prostu musia em 

postawi  im pó  litra – mieje si  pan domu.

Kiedy na gips-kartonach przymocowanych 

do drewnianego stropu u o ono 220 m2 we ny 

mineralnej, a dach pokryto lekkimi p ytami 

bitumicznymi, sta o si  jasne, e szcz liwy 

koniec przedsi wzi cia jest bliski. Wn trza 

gospodarze wyka czali bez po piechu, cz -

ciowo ju  po zamieszkaniu. Dzi , po ci kiej 

pracy, z lekkim sercem mog  korzysta

z uroków ycia w „lekkiej posiad o ci”.      

Na górnym zdj ciu wyj tkowo dorodny krzew ró any 

zdobi cy jedne z kilku wrót budynku gospodarczego. 

Budowla o kubaturze zbli onej do domu mieszkalne-

go to istny sezam: ma w asne ogrzewanie 

gazowe, mie ci te  gara , azienk , aneks kuchenny, 

kilka pokoi o nieustalonym jeszcze przeznaczeniu, 

a przede wszystkim warsztat stolarski Andrzeja, 

który po rozstaniu z konstrukcjami lotniczymi odkry

w sobie now  pasj  – y k  konserwatorsk .

Dlatego w ogromnym pomieszczeniu miejsca 

i tak brakuje; jedne meble przychodz , inne, 

poddane pieczo owitej renowacji, wychodz

w wiat, cz  pozostaje...
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