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FOT. TOmasz Czykwin

◗◗Dom stoi
na krańcu wsi.
To oraz
otwarcie
na otoczenie
się opłaciło:
o poranku
zaglądają
goście
– gdzie indziej
nietypowi,
tu przychodzą
jak do siebie

◗◗Z tarasu
w prześwicie
można śledzić
spektakl
przyrody
z obu stron
domu,
bez względu
na pogodę.
Niezależne
schody
prowadzą
na poddasze
do części
dla gości

◗◗Dwie części bryły, zestawione pod kątem rozwartym, sprawiają wrażenie, jakby dom otwierał
ramiona na otoczenie. Uwagę przykuwa duży prześwit przechodzący przez niego na wskroś

D o m z p o m y s ł e m n a ż yc i e
Dzisiejsze czasy zmuszają do zmiany myślenia o wielu rzeczach. Między innymi o domu. Czy ma być tylko miejscem do mieszkania, czy także
do pracy i realizowania swoich pasji? Do połączenia wszystkiego w jedno? W tym cyklu chcemy pokazać historie tych, którzy spróbowali.

Malowany z natury

◗◗Elewacja
od strony
drogi jest
skromniejsza.
Są na niej
tylko nieliczne
małe okna.
Świerkowe
deski tworzą
z otaczającą
zielenią
harmonijną
całość

◗◗Dom gościnny z pracownią malarską
Słomiany zapał, gliniane nogi, gapić się jak na malowane wrota... wszystkie
te powiedzenia w tym przypadku się nie sprawdziły. Zapał nie wygasł,
dom ze słomy i gliny powstał solidny, a malowane wrota okazały się szerokimi
drzwiami do nowego życia. Dla pewnej malarki i jej rodziny.
Tekst AgnieszkA JAniszewskA Zdjęcia Jarek kąkol Projekt architektoniczny MGr INŻ. arCH. MarIa raUCH (arCHITekTUra SZYTa
Na MIarĘ), Dr INŻ. arCH. MICHaŁ PIerZCHalSkI (PraCoWNIa DoMÓW eNerGooSZCZĘDNYCH), MGr INŻ. arCH. ToMaSZ ŻeMoJCIN

O

powieść o tym domu zaczyna się na warszawskim Powiślu. Najpierw
dom powstał w głowach Marii
i Kamila. Zarys. Pomysł. Żeby
wyprowadzić się z miasta i zacząć trochę inne życie. W większej zgodzie z naturą.
Takie marzenia ma wielu ludzi w mieście, zmęczonych jego
nerwowym pulsem. Niewielu je
realizuje. Na to trzeba nie tylko
pomysłu, ale i odwagi. Oni taką
odwagę w sobie znaleźli.
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A potem... oboje odważyli
się ten pomysł zmienić w trakcie realizacji.

pomysł na zmianę

Od początku wiadomo było,
że dom ma być ekologiczny.
Niedaleko Warszawy. Mieli hodować alpaki. Szukali działki,
zamówili projekt z pomieszczeniami dla gości odwiedzających zwierzęta. Kupili alpaki,
które tymczasowo przetrzymywali u hodowcy.

Projekt powstał, ale wciąż nie
mogli znaleźć odpowiedniej
działki.
Czas płynął, opowieść o wyprowadzce z miasta ciągle była
atrakcyjnym bon motem na spotkaniach towarzyskich. W tym
czasie ich ekologiczna świadomość dojrzewała. Na tyle, by
uświadomili sobie, że hodowla
alpak nie jest aż tak ekologiczna,
jak się wydawało. Gdy znaleźli
działkę, już wiedzieli, że ekologicznie znaczy – lokalnie.

pomysł na miejsce

Do Werstoku przyjechali na wakacje. Maleńka miejscowość na
południowo-zachodnim krańcu
Puszczy Białowieskiej. Z wielowiekową tradycją. Z cudowną,
błękitną cerkwią z XVIII w.
Z życzliwymi ludźmi. Pięknie,
cicho.
Choć trudno się wycofać
z podjętej decyzji, postanowili
sprzedać alpaki, kupić tu ziemię,
zbudować na niej dom i prowadzić w nim agroturystykę.

ekologicznie = naturalnie
i lokalnie

Pierwotny projekt zamówili
u architektki Marii Rauch. Zrealizowała ich dążenie do zanurzenia się w naturze, projektując
bryłę złożoną z dwóch skrzydeł
zetkniętych pod kątem, otwierającą się na otoczenie.
Tymczasem na warsztatach prowadzonych przez Cohabitat.net
Maria zakochała się w naturalnym budownictwie. Kamil wiedział, że raczej się nie odkocha...

Kolejny raz zmienili podjętą
decyzję. Zdecydowali o zmianie
technologii tradycyjnej na straw
bale. W porozumieniu z architektką zlecili adaptację projektu
konstrukcyjnego specjaliście
od tego typu budownictwa,
Michałowi Pierzchalskiemu.
Wizję architektury ekologicznej zrealizowali konsekwentnie. Dom powstał z naturalnych materiałów: słomy,
gliny, drewna, ceramiki. Ogrzewany jest pompą ciepła (Viessmann), na dachu zamontowano
fotowoltaikę, wodę z gruntowej oczyszczalni ścieków wykorzystują do podlewania
permakulturowego ogrodu. Do
budowy użyli materiałów pozyskiwanych w najbliższej okolicy.
Zaprosili do współpracy miejscowych fachowców. Sąsiadów.

pomysł na dom

Dom rozwartymi ramionami
obu skrzydeł otwiera się elewacją ogrodową na otoczenie. „Zagarnia słońce”. Oprócz znaczenia
przenośnego, takie było też założenie praktyczne – by bryła była
otwarta na światło i ciepło płynące z zewnątrz. Stąd duże okna
od zachodu i małe od wschodu.
Elewacja wejściowa, widoczna
od strony drogi, skromniejsza,
prawie bez okien, celowo nie dominuje nad krajobrazem i zapewnia intymność domownikom i gościom.
Najbardziej charakter ystyczny element to prześwit
kryjący zadaszony taras. Kojarzy się z tradycyjnym gospodarskim wysokim wjazdem
na zabudowane podwórze dla
wysoko załadowanych wozów z sianem. Ale przeznaczenie ma współczesne – niezależnie od pogody i pory dnia
zapewnia odpoczynek (modnie zwany dziś chill outem)
i swobodną obserwację otoczenia domu z obu stron.
Dodatkowa zaleta ujawniła
się dopiero po zamieszkaniu:
w upalne dni w prześwicie wytwarza się naturalny, chłodzący
przewiew.
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◗◗W tym domu obrazy są wszędzie. I te powstające w pracowni, i te będące dziełem przyjaciół
artystów, i te, które natura codziennie na nowo tworzy za oknem. Proste gliniane tynki
i betonowa podłoga stanowią dla nich neutralne tło

◗◗Okno kolankowe w jadalni
na poddaszu to stanowisko
obserwacyjne dla gości

◗◗Deski z elewacji przechodzą płynnie na podbitkę,
tworząc całość. Pasy blachy tytanowo-cynkowej
na dachu dopełniają „pasiastą” kompozycję

plany Domu

I tak w wiekowej wsi powstał nowoczesny w formie
dom z tradycyjnych materiałów. Jego nietypowa bryła stała
się już kolejną, obok cerkwi,
wizytówką wsi.

1

naturalne
materiały
to znak
rozpoznawczy
tego domu.
od konstrukcji,
przez
wykończenie
wnętrz,
po ogród
i styl życia

◗◗Na ścianie kuchni na poddaszu gliniane płytki od lokalnego ceramika,
ułożone bez fug. Świetnie wpisały się w niezobowiązujący klimat całego
domu
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◗◗W kuchni na ścianie tadelakt – wodoodporny tynk powstający przez
wielokrotne wygładzanie warstw masy kamieniem. Dzieło Katarzyny Rączki-Bilińskiej i Ryszarda Bilińskiego (www.tynkinaturalne.pl)
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Razem, ale osobno

Jedno prywatne, drugie dla gości. Takie jest przeznaczenie
skrzydeł domu.
Parter w części gospodarzy
to duża wspólna przestrzeń.
Chcieli, by dom integrował
rodzinę, „rozkawałkowaną”
w miejskim życiu. Sprzyjają
temu salon połączony z otwartą
kuchnią i duży stół, przy którym
je się wspólne posiłki oraz uczą
się dzieci – przydaje się bardzo,
zwłaszcza że zdecydowali się na
nauczanie domowe.
Wysokie, podwójne okna
prowadzą na taras na poziomie
ziemi, by jak najwięcej otaczającej przyrody wpuścić do wnętrza – zaprosić do stołu.
Oprócz tego na parterze są
sypialnia rodziców z łazienką
i pomieszczenie gospodarcze
z kotłownią, w której mieszczą
się pompa ciepła i pralnia.
Na poddaszu w tym skrzydle
przewidziano prosty układ sypialni dla wszystkich domowników. Rodzinna anegdota mówi,
że wszystkie sypialnie miały

◗◗Konsekwencją załamania bryły jest nietypowy kształt jednego z pokoi
na piętrze. Okna kolankowe konsekwentnie zastosowane na poddaszu
skutecznie otwierają wnętrza na otoczenie

7

◗◗Łazienka na poddaszu na planie
trójkąta to wyzwanie. Udało się
stworzyć funkcjonalne wnętrze
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1. pracownia

z aneksem
kuchennym
31,3
2. łazienka 3,8
3. taras w prześwicie
47,8
4. kotłownia 4,2

1 parter, 124,7 m

5. pomieszczenie
6.
7.
8.
9.

2

powierzchni użytkowej

gospodarcze 4,2
korytarz 12,3
salon z aneksem
kuchennym
i jadalnią 47,3
sypialnia 10,5
łazienka 4,3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sypialnia 11
sypialnia 12
sypialnia 12
łazienka 3,7
łazienka 3,7
pokój dzienny 28
łazienka 3,6

8. „kapsuła

do spania” 1,8

9. łazienka 8,2
10. sypialnia 11,8
11. sypialnia 11,8
12. sypialnia 12,1
13. korytarz 30

2 poddasze, 156,7 m

2

powierzchni użytkowej

◗◗Wygospodarowana nad
schodami „kapsuła do spania”
to ulubione miejsce dzieci
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natuRalne mateRiały
Wykorzystanie naturalnych materiałów oraz niemarnowanie niczego to punkt honoru świadomych ekologicznie
gospodarzy. aby mieszkać wygodnie i estetycznie, można sięgnąć po produkty z szeroko pojętego odzysku.

◗◗Świerkowa oblicówka
na elewacji i podbitce
nie została zaimpregnowana.
Starzeje się w swoim tempie

◗◗Pracownia malarska z takim widokiem – tu naprawdę można się oderwać od codzienności...
Na podłodze współczesna wersja klepiska – naturalna posadzka z zaolejowanej gliny

mieć równą powierzchnię,
by uniknąć ewentualnych sporów między dziećmi. Nie udało
się i jedna jest o pół metra większa. I oczywiście jest najbardziej
pożądana...
W drugim skrzydle na parterze znajduje się pracownia
malarska z aneksem kuchennym oraz łazienką z prysznicem i własnym tarasem. Dwa
duże okna zapewniają światło
potrzebne do pracy oraz widoki – potrzebne do inspiracji
i wyciszenia.
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Na poddaszu jest część
mieszkalna dla gości, do której
wchodzi się po schodach z tarasu w prześwicie. Wyraźnie
oddzielona, zapewnia prywatność. Mieszczą się tam część
wspólna z jadalnią i aneksem
kuchennym oraz trzy pokoje
z łazienkami.
Kolankowe okna zapewniają dobry widok na otoczenie. Przez dostępne dla gości
lornetki można, niemalże nie
wstając od stołu, obserwować
dzikie ptaki i zwierzęta.

◗◗Maria przy pracy w swojej
pracowni

◗◗Duże okna są jak ramy
obrazów malowanych z natury

Wyzwanie stanowił wielokątny pokój na styku brył domu.
Udało się jednak urządzić go
wygodnie. Powstały trójkątna
łazienka i nietypowe miejsce we
wnęce nad schodami – „kapsuła
do spania”, ulubiona przez goszczące tu dzieci.
Wnętrze domu wykończone
jest także naturalnymi materiałami – gładzony beton na podłogach, na ścianach gliniane tynki
i jasne, drewniane oblicówki. Niezobowiązujący styl gospodarzy
znajduje tu swoje odbicie.

◗◗Ściany w technologii
straw bale (szkielet drewniany
wypełniony kostkami słomy)
mają grubość 60 cm.
Dla ciekawych pozostawiono
okienko „po(d)glądowe”

◗◗Tadelakt na ścianie w kuchni i w łazience – wodoodporny tynk
wapienny, ręcznie wygładzany, z marokańskim rodowodem

◗◗W pracowni w celach
edukacyjnych pozostawiono
surowe ściany. Wbudowano
w nie pozostałości drewna
z budowy, by nic się nie
marnowało

◗◗Sznur konopny jako listwa
przypodłogowa – ekologiczne
i tanie wykończenie

◗◗Tynk cementowy i... tynk gliniany pod prysznicem? Tak.
Wykonany przez panią domu, zaolejowany i pokryty woskiem
do stiuków, jest całkowicie wodoodporny. I niepowtarzalny

◗◗Luksfery ze starych słoików
– zabawny, ale skuteczny
pomysł na doświetlenie łazienki

zDaniem aRchitektów
Maria Rauch, Michał Pierzchalski, Tomasz Żemojcin – autorzy projektu domu

ekologiczny i energooszczędny
Dom powstał w zgodzie z zasadami permakultury i tak jest też
gospodarowany. Pomysł na technologię z użyciem słomy i gliny nie
pojawił się od samego początku. Koncepcja powstawała z myślą
o tradycyjnych, sprawdzonych metodach wznoszenia budynku.
Dlatego dostosowanie pierwotnego pomysłu do specyfiki straw
bale nie było łatwym zadaniem. Jest to w pewien sposób połączenie nowoczesnych konstrukcji (wiązary z płytek kolczastych) z wypełnieniem skompresowanymi kostkami słomy. Tego typu budynki
mają możliwie najniższy ślad węglowy – zarówno dla tak zwanej

fazy wyrobu (czyli związanej z użytymi materiałami budowlanymi),
jak i fazy eksploatacyjnej, ponieważ są to budynki bardzo energooszczędne. Zastosowanie gliny jako tynków wewnętrznych sprzyja
zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego jak również utrzymaniu
zdrowego klimatu wewnątrz budynku. Nietypowy, rozwarty kąt
przecięcia dwóch brył domu pozwala wyłapać jak największą
ilość promieni słonecznych. Taki przyświecał nam cel – maksymalnie
wykorzystać to, co daje natura, w sposób możliwie jak najmniej
ingerujący w środowisko naturalne.
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◗◗Pracownia malarska mieści się na parterze w skrzydle gościnnym. Nad nią na poddaszu
przestrzeń dla gości: trzy pokoje, aneks kuchenny z jadalnią i salonik

◗◗Płytki gliniane w kuchni
na poddaszu, nieco nierówne:
efekt prób i błędów znajomych
ceramików amatorów
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◗◗Dom nabiera smaku z czasem, jak wino. Wtapia
się w otoczenie: deski elewacyjne upodabniają się
kolorem do starych stodół, ekologiczny ogród
nie różni się zbyt od sąsiadujących z nim dzikich łąk

Nasz dom ma klimat. Mikroklimat. Codziennie
doceniamy zalety technologii, którą wybraliśmy.
Zimą, mimo ogrzewania domu, powietrze nie jest
suche. Latem grube słomiano-gliniane ściany
oferują miły chłód.
Nasz dom jest otwarty na otoczenie, na naturę.
Z ogromnych okien salonu rozciąga się fantastyczny
widok na otaczające nas pola i lasy; z kanapy możemy
podglądać żyjące w Puszczy dzikie zwierzęta.
Budowę domu powierzyliśmy zdolnemu
budowniczemu – Wiktorowi Romaniukowi,

pomysł na życie

Budowa domu ze słomy i gliny
to wyzwanie, życie na wsi
i prowadzenie ekologicznej
agroturystyki – także.
Kamil, prawnik, mimo że nadal pracuje w swoim zawodzie,
w domu jest elektrykiem, cieślą, stolarzem, hydraulikiem,
ślusarzem...
Maria zamieniła pędzle na
garnki i realizuje swoją artystyczną duszę z powodzeniem
wymyślając wegańskie potrawy
z produktów pochodzących
z własnego ogrodu bądź od sąsiadów. Ta nowa rola sprawia jej
dużo radości. Goście chwalą atmosferę domu i pyszną kuchnię.
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Maria
Przyszychowska
i Kamil Syller,
zbudowali
ekologiczny dom
ze słomy i gliny

Ale... ciągnie wilka do lasu,
a malarkę do sztalug. Powstał
pomysł organizacji warsztatów
malarskich, stworzenia możliwości kontaktu ze sztuką i kreatywnego spędzania czasu. Sprzyjają
temu atmosfera stworzona przez
gospodarzy, spowolnienie czasu,
malarskie widoki godne uchwycenia na płótnie... dom stał się lokalnym centrum artystycznym.
Pozornie nic się nie zmieniło. Kamil nadal jest prawnikiem, Maria nadal maluje. Ale...
zmieniło się wszystko. Mieszkają
w pięknym miejscu, wrośli w lokalną społeczność. Tylko za oknami domu zamiast alpak pasą
się żubry. n

naszemu sąsiadowi, który cierpliwie wprowadzał
w życie nasze śmiałe pomysły (jak na przykład
wykonanie betonowej posadzki na piętrze domu
o drewnianej konstrukcji) oraz starał się nieco
neutralizować nasze entuzjastyczne otwarcie
na przyrodę, choćby wykonując system blaszek
ukrytych pod deskami elewacyjnymi, utrudniających zdobywanie naszego słomianego domu
przez myszy…
Przepis na udany dom? Nowoczesna bryła
– ale dawne, naturalne materiały i technologie.

◗◗Marii i Kamilowi udało się osiągnąć to, czego chcieli:
żyją w zgodzie z rytmem natury, pór dnia i roku

FOT. z prywaTnegO arChwiwum

okiem inwestoRa

