
◗◗ Konie to pasja Agnieszki – przeprowadzka do starego domu z oborą, stodołą i budynkami gospodarczymi oraz własną łąką umożliwiła 
jej posiadanie małego stada

◗◗ Dobudowany ganek jest znakiem rozpoznawczym gospodarstwa. Przeszklony z trzech stron, jest właściwie małą werandą

◗◗ Modre okna i stylizowany drewniany ganek, a przed domem kwietna łąka – tak latem dom 
wita odwiedzających

w krzaki. Czyli do maleńkiej wsi 
Kalwa na Mazurach Zachodnich.

Wolniej i prościej, ale nie 
od zaraz
Zamiast wrócić do miasta, 
przeprowadzili się na praw-
dziwą wieś. Znaleźli przed-
wojenne, podupadające sied-
lisko. Piękna leśna okolica, do 

tego pola, stodoła, budynki go-
spodarcze. Dom jak na dzisiej-
sze standardy malutki, 80 m2. 
Ale mury zbudowane solidnie, 
z przedwojenną starannością, 
z charakterystycznej dla tych 
okolic czerwonej cegły. Gra-
nice się zmieniały, fronty prze-
taczały, a dom stał. Dla nich stał 
się bramą do prostszego życia.

H istoria o zawróceniu z raz 
obranej drogi jest o tyle 
ciekawa, że dotyczy lu-

dzi młodych. Agnieszka i Marek 
zaczynali wspólne życie tak jak 
wielu innych w ich wieku. Za-
łożyli rodzinę. Marzyli o domu 
pod miastem. Wzięli kredyt na 
budowę, w 2011 r. zamieszkali 
na swoim pod Olsztynem.

Pracowali w swoich zawo-
dach, mieszkali w wygodnym 
domu, żyli życiem podmiej-
skim. Znajomi chętnie wpa-
dali na weekend pod miasto. 
Sielanka.

Bajka... ale czy na pewno 
nasza?
Dom, choć wygodny, powstał na 
odludziu, więc musieli zmierzyć 
się z wiejskimi warunkami ży-
cia – do sklepu i apteki daleko, 
czasem nieodśnieżone drogi od-
cinają od cywilizacji. Jak sami 
opowiadają: w takiej sytuacji op-
cje są tylko dwie. 

Albo odkrywasz w sobie Rum-
cajsa, albo wracasz do miasta 
z podkulonym ogonem.

W pewnym momencie zadali 
sobie pytanie, czy na pewno są 
szczęśliwi i czy na pewno da-
lej chcą tak żyć? Z kredytem na 
głowie, w wiecznym zawiesze-
niu pomiędzy miastem a wsią? 
Odpowiedź wyprowadziła ich... 

To miejsce powstało z poczucia umiaru. Jego właściciele 
umieli zawrócić z raz obranej drogi i odpowiedzieć sobie 
na pytanie, ile naprawdę jest im potrzebne do życia. 
I taki właśnie jest ich dom – wszystkiego jest w nim akurat. 
Tyle ile trzeba, nic więcej.

◗◗ Rodzinne gospodarstwo rolne 
z ministadniną i pokojami gościnnymi

Samowystarczalny 
i wystarczający

Tekst GrzeGorz KowalczyK Zdjęcia Jarek kąkol

D O M Z P O M YS Ł E M N A Ż YC I E

Dzisiejsze czasy zmuszają do zmiany myślenia o wielu rzeczach. Między innymi o domu. Czy ma 
to być tylko miejsce do mieszkania, czy też do pracy i realizowania swoich pasji? Do połączenia 
wszystkiego w jedno? W tym cyklu chcemy pokazać historie tych, którzy spróbowali.
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◗◗ Piękna surowa cegła, stylowa tapeta, jasnobłękitny sufit i podłoga 
z bielonego drewna – różne faktury i kolory, a jednak tworzą przytulną 
przestrzeń tchnącą spokojem

◗◗ Łukowe okna 
to prawdziwa 
ozdoba domu 
również od 
wewnątrz

◗◗ Drewno 
w różnych 
odsłonach 
– w tym 
pokoju ciemna 
podłoga 
i elementy 
konstrukcyjne  
poddasza 
kontrastują 
z rozbieloną 
boazerią 
i modrym 
kolorem okien 
i drzwi

◗◗ W łazience drewnianą ścianę 
zestawiono z wzorzystymi 
płytkami

◗◗ Kuchnia z jadalnią na poddaszu, a w niej estetyczna i odporna podłoga – deski pomalowane 
farbą do betonu

◗◗ Modra kompozycja: tapeta 
w łączkę, płytki z połyskiem

Kupili „hadziajstwo”, jak za-
częli mówić o nowym nabytku. 
Sprzedali podmiejski dom, spła-
cili kredyt, pozbyli się mnó-
stwa rzeczy, które wcześniej 
wydawały im się niezbędne, 
a w nowym domu i tak by się 
nie zmieściły.

Ponieważ dom wymagał re-
montu, a budżet zrobił się 
„kieszonkowy”, postanowili, 
że wyremontują go z dużym 
udziałem własnej pracy. Ko-
rzystali z pomocy fachowców, 
sąsiadów i znajomych. Na ostat-
nie pół roku remontu z małym 
dzieckiem i dwoma kotami za-
mieszkali w przyczepie kem-
pingowej.

Żeby mogli zacząć żyć wolniej 
i prościej, najpierw musiało być 
trudniej i w miarę szybko – tak, 
aby zdążyć zamieszkać pod da-
chem przed zimą.

Warstwa po warstwie
Dojrzeć piękno i możliwości 
domu nie było łatwo. Ale oni je 
dostrzegli. Architektura domu 
broniła się sama. Niestety bu-
dynek przez ostatnie dwa lata 
przed zakupem stał pusty, nie-
ogrzewany, a i wcześniej nie był 
zbyt zadbany.

Ostatni poważny remont 
przeszedł w latach 70. Wtedy 
„zyskał” nowe okna z PCW, za-
burzające pierwotny, bardziej 
prostokątny kształt otworów 

by móc ułożyć nową, mocną 
i estetyczną fugę i zachować ni-
czym nieokryty ceglany mur we 
wnętrzach. Przy okazji poznali 
swój nowy dom do dna i mo-
gli zobaczyć, jak budowano kie-
dyś: własnymi rękami usuwa-
jąc glinianą polepę, ocieplenie 
ze zboża czy wapienną zaprawę. 
Można powiedzieć, że w swoim 
domu znają teraz każdą cegłę.

Wilgoć, która pojawiła się 
podczas tych dwóch lat, kiedy 
budynek stał nieogrzewany,  

dotknęła na szczęście tylko tyn-
ków i drewnianych podłóg.

Po ich usunięciu dom przez 
rok stał i „oddychał”. Przez 
ten czas załatwiali formalno-
ści związane ze sprzedażą sta-
rego domu i rozstaniem z miej-
skimi zobowiązaniami. Można 
powiedzieć, że drogą do przy-
wrócenia domowi pierwotnego 
piękna było oczyszczenie go 
ze zbędnych warstw – dokład-
nie tak, jak zrobili ze swoim  
życiem.

okiennych z łukowymi nadpro-
żami, i wątpliwej urody ganek 
z pustaków z suporeksu.

To, co tak naprawdę musieli 
zrobić, to oczyścić dom z na-
leciałości tych nie zawsze po-
myślnych dla niego lat. We-
wnątrz usunięto wszystko: 
tynki, wszystkie warstwy pod-
łogi na parterze i stropu, ściany 
działowe. Ręcznie usuwali cen-
tymetrową warstwę starej wa-
piennej zaprawy spomiędzy ce-
gieł na ścianach od wewnątrz, 

PlANY DOMu

Poddasze 88,3 m2 (powierzchnia netto)

1. pokój 24,3
2. kuchnia z jadalnią 19,5
3. łazienka 4,9

4. pokój 27,2
5. schody 5,9
6. łazienka 6,5

Parter 87,5 m2

1. salon 28,7
2. łazienka 4,9
3. pomieszczenie 

gospodarcze 2,8

4. przedpokój 4,1
5. wiatrołap 3,8
6. szklarnia 6,7
7. sypialnia 18,9

8. ganek 4,7
9. przedpokój 6,2 
10. kuchnia 7,9
11. sypialnia 10,2

Mały dom, ale 
wystarczający 
dla cztero- 
osobowej 
rodziny. 
Wygoda nie 
zależy od 
ilości metrów
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◗◗ Stodoła stała się letnią rezydencją – kuchnią, jadalnią i bawialnią

◗◗ Drewniany 
taras  
dobudowany 
do stodoły 
i dwuskrzyd-
łowe wrota 
przerobione 
na przesuwne 
i przeszklone 
od góry  
stworzyły  
letnią strefę  
do wypoczynku

◗◗ Zabudowania gospodarcze na razie bez gruntownego remontu: pełnią swoją funkcję, 
a obrośnięte zielenią dodają gospodarstwu dojrzałego uroku

◗◗ Domek na drzewie – najnowszy 
pomysł Agnieszki i Marka

◗◗ Dom od strony starego sadu odkrywa swe bardziej zaciszne oblicze. Tu jest chłodno 
i spokojnie nawet w najgorętsze dni

sprawdzić jej stan. Okazało się, 
że braki w materiale są wyłącz-
nie powierzchniowe. Na wszelki 
wypadek każdą belkę obłożono 
z dwóch stron deskami o grubości 
4 cm i wysokości belek (20 cm).

Mimo dobrego stanu desko-
wania stropu ułożono je na 
nowo. Ponieważ deski stropu 
miały być widoczne na sufi-
cie parteru, ważny by ich este-
tyczny wygląd.

Konstrukcję stropu wzmoc-
niono, spinając całość długą  

ocieplono ściany zgodnie ze 
współczesnymi standardami, 
nie zakrywając muru z cegły.

Okna zostały wymienione na 
drewniane, z rzeźbieniami sty-
lizowanymi na te oryginalne, 
przedwojenne.  Przedtem 
z dużym trudem odtworzono 
pierwotny kształt otworów 
okiennych – bardziej prosto-
kątny, z pięknymi łukowymi  
nadprożami.

Elewację domu szpecił brzydki, 
dobudowany współcześnie  

poprzeczną belką opartą na 
ścianach szczytowych (podda-
sze miało być użytkowe).

Trzeba było też przemuro-
wać od nowa część ścian szczy-
towych, gdyż niektóre cegły 
w murze były obluzowane.

Na tak wzmocnionym dachu 
położono nową izolację. Starą 
dachówkę ułożono od nowa.

Ściany zewnętrzne były so-
lidne, cegła zachowała się do-
brze. Powstały jako trójwar-
stwowe, izolację w szczelinie 

ganek, niepasujący do zabytko-
wej architektury. Jego likwida-
cja i wybudowanie nowego stały 
się inspiracją do nazwania nowej 
siedziby „Modrym gankiem”.

Jak odkryć w sobie 
Rumcajsa
To nie było tak, że mieli w ręku 
wszystkie potrzebne fachy. Ani 
też tak, że w życiu nie widzieli 
gwoździa i młotka czy końskiej 
kupy. Do życia na wsi przygoto-
wały ich poprzednie pasje: Ma-
rek majsterkował od dziecka, 
Agnieszka – harcerka, zapalona 
koniara – wiedziała, jak opieko-
wać się zwierzętami gospodar-
skimi. Wcześniej interesowali się 
ogrodnictwem, zdrowym odży-
wianiem, gotowaniem. Uczyli 
się na bieżąco – czytali, pytali 
sąsiadów, podpatrywali fachow-
ców. Do niektórych prac zresztą 
wcale nie było łatwo znaleźć 
wykonawców – jak choćby do 
wymurowania łukowych nad-
proży okien. Gdy Marek zoba-
czył pierwsze wykonane przez 
fachowca, podziękował mu za 
pomoc i resztę zrobił sam, rów-
nież to pierwsze – musiał je  
poprawić.

Przywrócenie domu do życia 
przy tak dużym udziale własnej 
pracy było zadaniem trudnym 
i wymagającym dużo zapału 
i energii. Ale poczuli, że tego 
właśnie szukali – domu i pracy, 

Nowe porządki
Przywracanie domowi formy za-
częto od dachu. Najpierw sta-
rannie zdjęto starą dachówkę, 
gdyż miała być użyta ponownie. 
Więźba dachowa była w miarę 
w dobrym stanie, jednak miej-
scami wymagała wzmocnienia.

Strop po usunięciu starych 
warstw izolacji i deskowania (od 
góry: wylewka, polepa z gliny, 
deski, zboże i znów deski) także 
okazał się zadziwiająco mocny. 
Każdą belkę oczyszczono, aby 

między ścianą zewnętrzną 
i wewnętrzną stanowiło zboże 
i plewy, dziś już zmurszałe 
i zjedzone przez myszy. Trzeba 
je było usunąć. W tym celu co 
1 m wykuto otwory w dole ścian 
od wewnątrz i wyssano pozo-
stałości starego ocieplenia od-
kurzaczem przemysłowym. 
Pustkę wypełniono sypką celu-
lozą – ekofibrem, który ma tę za-
letę, że można go wdmuchiwać 
pomiędzy warstwy ścian, nie 
rozbierając ich. W ten sposób  
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◗◗ Za domem i sadem znalazło się miejsce na domek na drzewie, maneż 
i padok dla koni oraz placyk zabaw dla dzieci

◗◗ Dawne 
zdobienia muru 
są dobrym tłem 
dla nowych 
stylizowanych 
elementów 
(rzeźbionego 
ganku czy  
ozdobnych  
okien)

które łączą, a nie dzielą. Wysiłku 
podejmowanego wspólnie, ro-
dzinnie, w swoim miejscu na 
ziemi. Jak pisze Agnieszka na 
swoim blogu: chcieli być bliżej 
natury, bliżej codzienności, bli-
żej siebie.

Modry nie tylko ganek
Nowy ganek jest trochę wa-
riacją na temat dawnych wiej-
skich ganków, puszcza oko do 
współczesnego gościa. Nie jest 
też modry, a raczej bladonie-
bieski. Ale stał się elementem 
wyróżniającym gospodarstwo 
wśród innych i pretekstem do 
powtarzania różnych odcieni 
niebieskiego koloru w wykoń-
czeniu domu. Niebieskie są 
nowe drewniane, stylizowane 
okna i klimatyczna peerelow-
ska ławka przed wejściem. Jas-
noniebieski kolor pojawia się 
na fragmentach ścian i sufitów 
we wnętrzach.

Piękno pełne umiaru
Agnieszka przed przepro-
wadzką zajmowała się projek-
towaniem wnętrz. Widać to 
na poddaszu, na którym po-
wstały dwa pokoje z łazien-
kami i wspólną kuchnio-jadal-
nią. Spokojny, domowy klimat 
uzyskała za pomocą pomysło-
wego użycia niedrogich mate-
riałów, dobranych z rozwagą 
i... umiarem.

DEtAlE PEŁNE uROku

Łukowe nadproża
Przywrócone do życia 
własnoręcznie przez gospodarza 
stanowią o stylu domu

Drewniane drzwi
Przepięknie rzeźbione, 
przywiezione z innego domu aż 
ze Słupska, ale było warto. Idealnie 
wpisały się w klimat

Stare deski stodoły
Dziś już rzadko buduje się 
z takiego drewna – twardego, 
o gęstym przyroście słojów, 
z drzew ścinanych zimą. Tu 
zmiana na nowe to zmiana  
na gorsze

Ozdobny układ cegieł
Dawni budowniczowie zwracali 
też uwagę na estetykę. Takie 
ułożenie cegieł urozmaicało 
jednolitą ścianę i było znakiem 
charakterystycznym domów 
w tych okolicach

– zapraszają ich do wspólnego 
stołu i życia w gospodarstwie. 
Uprawiają warzywa w ilości 
wystarczającej dla nich i gości. 
Nie jedzą mięsa, więc nie muszą 
go kupować. Dzieci uczą sami, 
więc nie muszą ich dowozić do 
szkoły. Swoim życiem w gospo-
darstwie dzielą się z innymi: 
prowadzą bloga i strony w so-
cial mediach.

Znakiem rozpoznawczym 
tego miejsca są konie. To pasja 
Agnieszki – działka jest na tyle 
duża, że cztery konie mają wy-
starczającą ilość miejsca na wy-
pas i by się wybiegać. Jest plac 
treningowy, gdzie Agnieszka 
udziela lekcji jazdy dorosłym 
i dzieciom – tym najmłodszym 
na kucyku. Zwierzęta traktuje 
się tu jak członków rodziny 
– nie eksploatuje ponad miarę, 
a seniorom (najstarsza klacz to 
Ruda) daje zasłużony odpo-
czynek. Oprócz koni są dwa 
ogromne psy i koty.

NA SWOICh ZASADACh

W naszej historii nie ma wielkiej aglomeracji, wielkiej 
kariery, wielkich pieniędzy i wielkiej ucieczki. 
Jest dwójka zwykłych ludzi, którzy pomimo życia 
w całkiem przyjaznym mieście coraz bardziej pragnęli 
być gdzieś poza tym miejskim taborem. Nasze 
gospodarstwo to miejsce z historią, która sięga 
przed wojnę i dalej, w różnych wersjach zasiedlenia 
tego kawałka ziemi. Typowa, wschodniopruska 
architektura, piękna w swej prostocie i kunszcie 
ówczesnego budownictwa, znajduje się na 

płaskowyżu niewielkiej doliny, która zewsząd 
otoczona jest wąwozami, porośniętymi bujnie przez 
starodrzew, pamiętający jeszcze wojnę. W okresach 
godowych można słuchać odgłosów jeleni, saren 
i łosi, siedząc na ławce przed domem. Bywa, że 
słychać pomruk oddalonej o kilka kilometrów drogi 
S7, czasem ciągnik pracujący na pobliskim polu, 
czasem tira jadącego powiatówką na Działdowo. Bo 
Kalwa jest miejscem rzeczywistym na mapie Polski. 
A my postanowiliśmy prowadzić tu rzeczywiste życie.
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Agnieszka 
i Marek, 
gospodarze 
w „Modrym ganku”

tyle ile trzeba, nic 
więcej...
Całe gospodarstwo utrzymane 
jest w duchu umiaru i wystar-
czalności. Jeśli coś mimo wieku 
spełnia swoje funkcje, nie zmie-
nia się tego na siłę, tylko wyko-
rzystuje potencjał.

Na przykład stodoła – choć 
wiekowa, stała się letnią królową 
całego gospodarstwa. Z braku 
miejsca w domu zaadaptowali 
ją na potrzeby letniego odpo-
czynku – swojego i gości.

Drewniane, przesuwne wrota 
z obu stron, nad którymi wsta-
wiono przeszklenia, w zależności 
od potrzeby izolują od letniego 
skwaru lub pozwalają w pełni 
cieszyć się letnimi wieczorami. 
Stodoła służy za kuchnię, jadal-
nię i świetlicę w deszczowe dni.

Jej prawie stuletnie deski, wy-
rzeźbione przez wiatr, deszcz 
i mróz, przypominają o historii 
miejsca. I pokazują, że warto dać 
drugą szansę – i domowi, i sobie. n

Ciepłe wnętrza pełne są 
drewna w różnych odcieniach 
– od rozbielonej lub błękitnej 
boazerii na suficie przez ciemne 
elementy więźby dachowej lub 
podłogi. Stare meble, kolorowe 
tkaniny, akcenty z wzorzystych 
tapet skontrastowane są z su-
rową cegłą ścian lub ciepłą fak-
turą drewna.

Z uczuciem podeszli do wszyst-
kich detali, które udało się oca-
lić. Kamienna podmurówka, 
wiekowe drewniane drzwi z ory-
ginalną klamką, ozdobne wzory 
z cegieł na ścianach – wszystko to 
zdobi do dziś i przypomina o kun-
szcie dawnych budowniczych.

hadziajstwo po nowemu
Jak teraz wygląda życie w Kal-
wie? Prowadzą małe gospodar-
stwo rolne na swoje potrzeby. 
Budżet wspomagają wynaj-
mem dwóch pokoi na podda-
szu i jazdami konnymi. Gości 
traktują jak gości, a nie klientów  

Remont 
wykonany 
własnymi 
rękami 
sprawił, że 
znają w swoim 
domu 
niemalże 
każdą cegłę
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