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Wstęp  
do polskiego 
wydania
Oddajemy do Twoich rąk poradnik remontowy, który powstał dzięki zaangażowa-
niu i wsparciu bardzo wielu osób. Mamy nadzieję, że pomoże Ci on w samodziel-
nych remontach i naprawach.  

Herstoria projektu

Poradnik został stworzony przez grupę zaprzyjaźnionych dziewczyn, którą połączył femi-

nizm, pasja majsterkowania, idea DIY (zrób to sam_a) oraz miłość do zinów – aktywistycz-

nych broszurek na różnorodne tematy. Narodził się on jako projekt oddolny i niekomercyj-

ny. Na przestrzeni lat, kiedy mieszkałyśmy w wysłużonych mieszkaniach i pomagałyśmy 

sobie w kreatywnych i niskobudżetowych remontach, często zastanawiał nas fakt, jak 

bardzo w naszych dotychczasowych biografiach byłyśmy odcięte od prostych umiejętno-

ści rzemieślniczych. Po wielu latach pracy tłumaczeniowej i akademickiej odczuwałyśmy, 

że praca manualna daje nam dużo radości i satysfakcji. Myślałyśmy nawet o podjęciu dru-

giej, rzemieślniczej ścieżki edukacji i zmianie zawodu. W ten sposób trafiłyśmy w pewnym 
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momencie do berlińskiego stowarzyszenia Baufachfrau Berlin e.V., które zajmuje się 

kształceniem kobiet w profesjonalnym stolarstwie, a jednocześnie organizuje projekty 

rzemieślnicze skierowane do dziewczynek w wieku szkolnym. Gdy odwiedziłyśmy Bau- 

fachfrau, organizacja właśnie pomagała dziewczynom z pobliskiej podstawówki zbu-

dować skatepark pod szkołą. W biurze organizacji zobaczyłyśmy książkę, która od razu 

przyciągnęła naszą uwagę: poradnik remontów DIY dla kobiet. Tytuł książki brzmiał Wo 

der Hammer hängt. Powiedzenie to oznacza dosłownie: „pokazać komuś, gdzie wisi mło-

tek”, w przenośni: wyznaczyć standardy, wykazać się umiejętnościami i warsztatem. Jako 

że pracowałyśmy wtedy jako tłumaczki, postanowiłyśmy, że podobna pozycja powinna 

ukazać się także w Polsce i że będzie to nasz następny książkowy projekt.

Do współpracy przy poradniku zaprosiłyśmy ilustratorkę i naszą serdeczną koleżankę Asię 

Bordową, której dziewczyńskie, punkowe rysunki kojarzą się z projektami na rzecz praw 

kobiet i niezależną kulturą muzyczną. Marta Przybył wykonała projekt i skład, a Sylwia 
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Kucharczyk, która prowadzi własną firmę budowlaną Budles, zgodziła się zrobić gruntow-

ną redakcję merytoryczną i udzielić nam informacji na temat realiów swojej pracy, które 

wykorzystałyśmy w części „Jak rozmawiać z ekipą remontową” (dzięki, Sylwia!). Barbara 

Janisch, która przetłumaczyła i adaptowała oryginalny niemiecki tekst, dopisała autorskie 

części o cyklinowaniu podłóg, budowie antresol, podłączaniu lamp i łączeniu kabli, gdyż 

to o te tematy najczęściej dopominały się osoby obserwujące rozwój naszego projektu. 

Niemiecki oryginał stał się tym samym jedynie merytoryczną bazą i punktem wyjścia do 

naszego polskiego wydania. Pierwszy nakład książki ukazał się we współpracy z Funda-

cją Feminoteka i został sfinansowany z kampanii crowdfundingowej. Skromny nakład 

700 sztuk podyktowany był niszowym, oddolnym charakterem projektu. Cały budżet 

przeznaczony na proces produkcji książki pochodził z naszej kampanii crowdfundingowej. 

Pokazała nam ona entuzjazm grona zainteresowanych osób, zapotrzebowanie na książkę 

i dodała skrzydeł. 700 wyprodukowanych egzemplarzy rozeszło się błyskawicznie. Drugie 

wydanie poradnika, które trzymasz w ręku, opatrzone nową okładką i wzbogacone do-

datkowymi ilustracjami, przejęło wydawnictwo Agora. Bardzo się z tego cieszymy i mamy 

nadzieję, że dzięki temu poradnik trafi do szerokiego grona zainteresowanych w całej 

Polsce i będzie dobrze spełniał swoją funkcję – motywował do samodzielnych napraw 

i ułatwiał stawianie w nich pierwszych kroków.

Dlaczego poradnik jest potrzebny

Pomysł poradnika jest odpowiedzią na potrzebę posiadania podstawowych umiejętno-

ści rzemieślniczo-remontowych przydatnych w życiu codziennym. Prędzej czy później 

każdą osobę czeka remont mieszkania czy naprawa domowych awarii. Wiedza ta nie 

jest niestety przekazywana w szkołach publicznych. Rzecz jasna, poradnik i samodzielne 

majsterkowanie nie zastąpią specjalistycznych umiejętności, pogłębianych przez wiele 

lat w ramach kształcenia zawodowego. Ale do wykonania wielu prac i napraw nie trzeba 

mieć specjalistycznej wiedzy, wystarczą podstawowe umiejętności oraz wiara w siebie. 

Przyda się też szczypta dociekliwości oraz zwykła wola poszerzania swojej wiedzy w tym 

obszarze. Tej wiary w siebie i umiejętności zdobywania wiedzy drogą nieformalną obecny 

system kształcenia też z reguły nie wspiera. Wydając poradnik, chciałyśmy zatem dołożyć 

naszą cegiełkę do edukacji oddolnej. Skoro szkoła nie uczy elementarnych umiejętności 

remontowych, uzupełniamy tę wiedzę same – dla siebie i dla innych.
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Język też jest ważny

Rzemiosło budowlane uważa się często, przynajmniej w naszym europejskim kręgu kultu-

rowym, za męską domenę. W praktyce tego typu rzemieślnicze zawody i czynności wyko-

nują jednak najróżniejsze osoby, niezależnie od płci. Dlatego też bardzo ważnym wymiarem 

poradnika jest dla nas jego równościowy język.

Wobec konieczności zreperowania spłuczki płeć nie ma znaczenia. Naszą świadomą de-

cyzją jako tłumaczek i współautorek było więc, aby adresować książkę do wszystkich, uży-

wając języka, w którym nie pojawiają się formy gramatyczne i leksykalne definiujące płeć 

osoby. Tłumaczenie i pisanie poradnika było więc dla nas także wyzwaniem językowym. 

Niemiecki oryginał skierowany jest do „kobiet” i zwraca się do nich w formie grzeczno-

ściowej. W polskim oznaczałoby to zwrot per „pani”. W polskiej wersji tłumaczka Barbara 

Janisch wybrała formę „ty”, gdyż po pierwsze, nie zakłada ona z góry płci osoby, a po dru-

gie, wydaje się ona przyjemniejsza niż oficjalny zwrot. W tekście nie pojawiają się również 

rzeczowniki określające domyślną płeć osoby, jak „robotnik” czy „specjalistka”. Chciałyśmy, 

aby poradnik był DLA WSZYSTKICH i aby tę różnorodność odzwierciedlał używany przez 

nas język. Także ilustracje przedstawiają szerokie spektrum osób o różnych tożsamościach 

genderowych, etnicznych, budowach ciała oraz stylach ubioru. „Dla wszystkich” znaczy 

według nas także dla chłopaków. A zatem… udanej lektury Wam wszystkim!

Joanna Kubiakowska i Barbara Janisch
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Podstawy
Aby prace naprawcze nie skończyły się 
spuchniętym palcem bądź inną tego 
rodzaju kontuzją, przydadzą się 
podstawowe informacje, jak 
prawidłowo wiercić, wbijać gwoździe 
i piłować. Zapoznasz się tu też 
z podstawowym wyposażeniem 
skrzynki z narzędziami, które 
z pewnością okażą się przydatne 
podczas realizacji Twoich projektów.

rozdział 1
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Podstawy DIY *

Nawet jeśli planujesz jedynie drobne naprawy, warto mieć pod ręką 
podstawowe narzędzia, które pozwolą na samodzielną pracę.

Podstawowe wyposażenie skrzynki z narzędziami

Zacznij od znalezienia skrzynki, torby lub plecaka na narzędzia. Najlepiej, by był to pojemnik 

z wygodnym uchwytem. Narzędzia warto przechowywać w jednym miejscu, dzięki temu 

nie będą się niszczyły i nie stracisz czasu na poszukiwanie ich po szufladach, w piwnicy, 

garażu. Wybierając skrzynkę, miej świadomość, że nieraz posłuży ona jako krzesełko lub 

stopień. I jak najbardziej również taką funkcję może pełnić. Zwróć uwagę na jakość plastiku 

skrzynki i jej zapięć. To one zazwyczaj psują się w pierwszej kolejności. Wielkość skrzynki? 

To pierwszy dylemat! Narzędzia z czasem się dokupuje, więc najczęściej pierwszym wybo-

rem jest skrzynka w rozmiarze 19” lub nieco większa, czyli 22” – ta druga to zakup na lata. 

I najważniejsze: kup taką, jaka Ci się podoba!

Na początek przyda się skrzynka z dużą przegródką, w której zmieszczą się młotek, kom-

binerki, obcęgi i inne większe narzędzia, oraz z mniejszymi przegródkami na drobne ele-

menty, takie jak gwoździe, śruby, podkładki i kołki. W następnej kolejności zaopatrz się 

w specjalny pojemnik na drobne części – tak zwany organizer – lub na początek skorzystaj 

z woreczków na śrubki.

Co powinno znaleźć się w skrzynce? 
Podczas kompletowania podstawowych narzędzi należy zwrócić uwagę na ich jakość. War-

to sprawdzić, czy na produkcie znajduje się certyfikat informujący o tym, że oznakowany 

wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i śro-

dowiska (np. oznakowanie C E). Narzędzia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Śrubokręty (czyli fachowo: wkrętaki) i obcęgi należy przechowywać osobno. Pamiętaj, żeby 

po zakończonej pracy narzędzia wyczyścić z zabrudzeń – zaprawy, smaru, wody itp. – zanim 

wrócą do skrzynki. W ten sposób wzrasta szansa, że posłużą dłużej, niż mówi gwarancja. 

* DIY to 
skrót od 
angielskiego 
Do-It-
Yourself, 
czyli: zrób  
to sam_a.
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Kolejnym ważnym elementem wyposażenia jest elektryczna lub akumulatorowa wiertar-

ka. Bez niej ani rusz. Na początek, jeśli nie zamierzasz skuwać starej glazury czy wkręcać 

wielkich haków w betonowe ściany, wystarczy standardowa wiertarka udarowa. Wybierz 

taki model, który będzie dobrze leżał w dłoni, aby wygodnie się pracowało. Powinna mieć 

moc minimum 600 W (watów). Ważna jest też możliwość regulowania prędkości, żeby nie 

spalić wiertła przy wierceniu. Jeśli zdecydujesz się na wiertarkę z systemem mocowania 

SDS (jest to popularny system mocowania narzędzi wymiennych, z reguły wierteł), to do-

kup dodatkowy uchwyt do zwykłych wierteł. Do wiertarki potrzebne będą także zestawy 

wierteł do drewna, betonu, ewentualnie ceramiki i gresu (jeśli chcesz wiercić w ścianie po-

krytej glazurą). Dla zaawansowanych przydadzą się wiertła koronowe do wiercenia puszek 

na gniazda w twardych materiałach jak płytki, marmur, beton. Najpopularniejsze są tzw. 

otwornice diamentowe, które z niezwykłą precyzją i w krótkim czasie, bez kombinowania 

i zbędnej gimnastyki, wycinają koło w płytce.

Poza tym warto też mieć mały elektryczny wkrętak nazywany wkrętarką. Polecamy te aku-

mulatorowe, bo pozwalają pracować, gdy nie ma dostępu do prądu. To narzędzie naprawdę 

ułatwia i przyspiesza wiele robót. Do wkrętarki potrzebne będą bity, czyli wkłady. Można je 

idealnie dopasować do wielkości i kształtu śruby (wkrętu). Wkręcanie wkrętów jest dzięki 

temu szybkie i przyjemne. Wybierz taki model, który będzie dobrze leżał w dłoni. Mniejszy-

mi modelami łatwiej czasami dotrzeć do wkrętów w zakamarkach i wnękach. Na pewno 

polubisz to urządzenie!

Jeśli planujesz remont, podczas którego będziesz przycinać dużo materiałów (np. podczas 

kładzenia paneli), polecamy zakup, wynajęcie lub pożyczenie wyrzynarki (czyli piły elek-

trycznej). Wyrzynarka w pełni wystarczy do prostych cięć.

Jeśli natomiast planujesz bardziej skomplikowane cięcia (np. grubych desek lub cięcia okrą-

głe i skośne), warto kupić model z dodatkowymi funkcjami: podcinaniem, elektroniczną 

regulacją obrotów i odchylaną płytą podstawy. W każdej wyrzynarce da się zamocować 

różne brzeszczoty („piłki” do drewna, metalu, tworzyw sztucznych). Niektóre wyrzynarki 

można podłączyć bezpośrednio do odkurzacza i na bieżąco wciągać trociny, żeby nie fru-

wały po całym mieszkaniu.



19Wiertarka a) do drewna

b) do kamienia i betonu
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wiertła:

kluczyk do 
wiertarki

Wyrzynarka Wkrętak bezprzewodowy 
(akumulatorowy)

zestaw bitów

brzeszczoty:

a) do drewna

b) do metalu

płyta 
podstawy

włącznik 
udaru

ogranicznik 
głębokości 

wiercenia

Zwróć uwagę, aby był on 
wyposażony w akumulator 
Li-Ion (litowo-jonowy)!
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20                                                  Podstawy

Materiały

Najlepiej kupować i zbierać te materiały, które będą potrzebne na bieżąco do zaplanowanych 

napraw. Na początek wystarczą następujące dodatki:

Gwoździe
Gwoździe służą do łączenia drewna z drewnem. Taka potrzeba w mieszkaniu zachodzi rzad-

ko, o ile nie zajmujesz się stolarstwem. Chyba że chcesz przybić tylną ścianę nowego regału. 

Ale w takich przypadkach gwoździe często są w pakiecie razem z meblami. Gwoździe nie 

nadają się do mocowania czegoś na ścianach. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest wiesza-

nie obrazków, małych fotografii itp. w lekkich ramkach. W tym celu można bez problemu 

użyć małych stalowych gwoździ. Ich zaletą jest to, że nie trzeba wiercić dziur, a co za tym 

idzie – nie nabrudzisz w mieszkaniu. Po wyciągnięciu gwoździa ze ściany zostanie po nim tyl-

ko mała, ledwie widoczna dziurka. Do mocowania większych ram lepsze są większe stalowe 

gwoździe. Wytrzymałość tych gwoździ jest, rzecz jasna, ograniczona. Jeśli chcesz powiesić 

u siebie wielki obraz w ciężkiej ramie, posłuż się raczej kołkami i wkrętami.

arkusze papieru 
ściernego do szlifowania 

na sucho o różnej 
ziarnistości

taśma malarskazestaw wkrętów 
i kołków: podstawowe 
rozmiary to 5, 6 i 8

opaski zaciskowe  
(tzw. trytytki lub trytki) – 

służą do spinania np. kabli

gwoździe stalowe 
do obrazków

małe gwoździe stalowe
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