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– Domy takie stoj  pó niej przez wiele lat, a proces ich bu-

dowy nie trwa d u ej ni  dwa tygodnie – podkre la in ynier 

architekt Franciszek Wojciech Sergiel, a potem dodaje z sar-

kazmem: – Ch op egipski radzi sobie bez elbetu, szalunków, 

cementu i wszystkich innych dobrodziejstw cywilizacyjnych. 

Ale ten prosty cz owiek pozbawiony jest przewa nie „realizmu 

realizacyjnego”, z którego tak dumni s  niektórzy architekci. 

Od tysi cy lat stawia wi c z uporem domy-kopu y i nawet nie 

przyjdzie mu do g owy, e jego dzia ania w odleg ej Polsce 

okre lane s  przez niektórych domoros ych specjalistów jako 

niemo liwe do wykonania i sprzeczne z zasadami grawitacji. 

To naprawd  zadziwiaj ce, e tak niewielu architektów uzna o

Dom

W jaki sposób buduje swój dom egipski 

ch op? Przewa nie zaczyna od wyko-

nania odpowiedniej ilo ci cegie  z mu u

oraz wysuszenia ich na s o cu. Potem 

uzgadnia miejsce postawienia domu 

z on . Kolejn  czynno ci  jest wbicie 

w ziemi  grubego pala i przywi zanie 

do niego sznura. Po drugiej stronie 

sznura ch op przywi zuje patyk, 

a nast pnie zakre laj c ko o, wyzna-

cza wielko  domu. Je li wspólnie 

z on  dojd  do wniosku, e wszystko 

jest w porz dku, rozpoczyna si  budo-

wa. Na linii wyznaczonej przez patyk 

u o ona zostaje pierwsza warstwa 

mu owych cegie , a potem wiele 

nast pnych, a  do zwie czenia kopu y.

REPORTA
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za stosowne, aby powa nie zastanowi  si ,

dlaczego w a ciwie plemiona koczownicze na 

ca ej kuli ziemskiej buduj  swe schronienia 

w kszta cie ko a? Ja stara em si  przemy le

ca y ten problem bardzo dog bnie. Bardzo 

szybko doszed em do wniosku, e projektuj c

dom, trzeba mie  wiedz  daleko szersz  ni  ta, 

któr  wt acza si  w studentów na wydzia ach 

architektury. Kilka lat temu by em z moj

yciow  partnerk  i najlepszym przyjacielem, 

– Ew , w Egipcie. Obserwuj c domy yj cych 

tam ludzi, zacz li my si  zastanawia : „A mo e

wybudujemy w Polsce taki male ki tani domek 

tylko dla nas?”. Czy to przypadek, e dzia o

si  to akurat w Egipcie? Moim zdaniem nie! 

Zacz em od makiety domu. Pó niej d ugo 

jeszcze dyskutowali my, analizuj c szczegó y: 

„tu za blisko”, „to za ma e”. Liczy  si  ka dy 

szczegó . Do dzisiaj pami tam, jak Ewunia 

powiedzia a: „Kolektory s oneczne? wietny 

pomys ! Ale nie na samej górze, bo jak je 

pó niej my ? Lepiej umie ci  je przy oran erii”. 

Koncepcja domu rodzi a si  w trakcie d ugich 

dyskusji. Czasami przewa a y w niej zagad-

nienia wyj te ywcem z przepisów formalnych, 

czasami zaci cie plastyczne kobiety.

Marki – ma a podwarszawska miejscowo

le ca przy trasie na Bia ystok. Niewielka 

odleg o  od Warszawy i du a liczba terenów 

inwestycyjnych sprawi y, e mieszka cy sto-

licy osiedlaj  si  tu niezwykle ch tnie. Mo na 

te  odnie  wra enie, e w ród zarz dów 

wielkich sieci handlowych zosta  jaki  czas 

temu og oszony konkurs pod has em: „Kto 

postawi wi ksz  hal ?”. Liczba hipermarketów 

jest tu naprawd  imponuj ca. Z punktu widze-

nia architekta sklepy wielkopowierzchniowe 

s  jednak zwyk ymi klockami pozbawio-

nymi jakichkolwiek walorów estetycznych. 

Wprawdzie od biedy hale mog yby wzbudzi

pewien entuzjazm w in ynierze zafascynowa-

nym niuansami konstrukcyjnymi, ale w sumie 

hipermarkety w Markach s  dok adnie takie 

same, jak we wszystkich innych miejscach 

w Polsce – wielkie, pstrokate, nabite towarem 

niemal do poziomu dachu. Prawdziwe wi -

tynie konsumpcji, bez których ci ko y , ale 

którymi trudno si  zachwyca .

Naprawd  ciekawy obiekt architektonicz-

ny w Markach jest niewielki i le y nieco na 

uboczu. To zwyk y dom mieszkalny, chocia

s owo „zwyk y” jest w tym wypadku spor

nieporadno ci  stylistyczn . Trudno spotka

cz owieka, który przeszed by oboj tnie 

obok tej b d cej ju  na uko czeniu budowy. 

A projektant budynku – magister in ynier 

architekt Franciszek Wojciech Sergiel

– mówi o nim nast puj co:

– To ma by  ostoja spokoju, do której b dzie 

si  wraca  wieczorem niczym do wi tyni 

domowego ogniska. Projektuj c ten dom, 

chcia em, eby by  on spe nieniem moich 

marze . Moich i mojej rodziny. Dlatego 

zwraca em uwag  nie tylko na minimalne 

koszty ca orocznej eksploatacji, ale równie

na takie szczegó y, jak na przyk ad mo liwo

uprawiania w asnych ro lin nawet w zimie.

W projektowaniu domu pomaga  syn 

architekta, Sebastian Miko aj, który poszed

w lady ojca i po uko czeniu technikum 

budowlanego wybra  architektur  na poli-

technice w Krakowie. Wspólnie wykonali 

projekt budynku, który najcz ciej okre lany 

jest przymiotnikiem – niezwyk y.

Dom-kopu a...
...dla jednych jest bliski idea u, dla innych 

jest zwyczajnym architektonicznym 

wybrykiem i nieporozumieniem. Natomiast 

dla Franciszka Wojciecha Sergiela to 

miejsce, które zaprojektowa  z pietyzmem 

i dba o ci  o szczegó y. A poniewa  w a nie 

w szczegó ach diabe  uwielbia mo ci  sobie 

le e, wi c pomoc  najbli szych – ony 

i syna – okazywa a si  cz sto naprawd

nieoceniona. W domu-kopule nic nie jest 

przypadkowe.

– W tej cz ci budynku, która jest kopu ,

powierzchnia przegród zewn trznych jest 

o 30% mniejsza w porównaniu z tradycyjnym 

budynkiem prostok tnym. Praktyczn  i wy-

 Kwota, której da y ekipy budowlane za wymurowanie domu-kopu y, by a przewa nie od dwóch do 

pi ciu razy wy sza ni  za wykonanie tzw. domu skatalogowanego, o takiej samej kubaturze
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Reporta

miern  konsekwencj  tego faktu s  mniejsze 

straty ciep a  – stwierdza architekt.

Przez drzwi wej ciowe domu wchodzi si

do rozleg ego holu, z którego mo na dosta

si  do pomieszcze  gospodarczych, ogrodu 

zimowego lub do cz ci mieszkalnej znajdu-

j cej si  w kopule. 

– Po wej ciu do rodka trafiamy do prze-

strzennego pokoju dziennego po czonego 

z kuchni  – mówi  Franciszek Wojciech 

Sergiel. – W centralnym miejscu czaszy 

znajduje si  kominek z mas  kumulacyjn ,

który pe ni funkcj  pomocniczego ogrzewania 

budynku. Warto jednak podkre li , e moc 

kominka jest wystarczaj ca, aby zapewni

odpowiedni  temperatur  w domu bez koniecz-

no ci u ywania innych urz dze  grzewczych. 

Kopu a podzielona jest na dwie cz ci: dzienn ,

która jest otwarta oraz nocn , w której mie ci 

si  sypialnia, azienka, garderoba oraz spi ar-

nia. W jednym z pomieszcze  ustawiony jest 

ponadto piec powietrznego ogrzewania CO. 

Wa n  cech  tej cz ci budynku jest maksy-

malne wykorzystanie jego powierzchni. Dlatego 

nie ma tam korytarzy. Pokój dzienny jest 

doskonale nas oneczniony. Efekt ten osi gni to 

dzi ki wietlikowi o rednicy trzech metrów, 

umieszczonemu w zwie czeniu kopu y oraz 

okr g emu oknu o rednicy czterech metrów, 

które umieszczone jest w po udniowo-zachod-

niej cz ci kopu y. Bez adnej przesady mo na 

powiedzie , e to prawdziwy dom wiat a.

Pokój dzienny ma w najwy szym punkcie 

(zwie czenie kopu y) ok. 5,5 m. Nad cz ci

sypialn  znajduje si  antresola, która mo e

by  zaaran owana jako pokój go cinny albo 

jako domowa biblioteka. Doskonale nadaje 

si   równie  jako miejsce do pracy przy 

sztalugach. Ogromne okno pokoju dziennego 

usytuowane jest w taki sposób, e wychodzi 

na pó okr g y ogród zimowy przylegaj cy do 

ciany domu. Mo e on zapewni  nie tylko 

ca oroczn  dostaw wie ych warzyw, lecz 

równie  dodatkow  ochron  przed przewa a-

j cymi wiatrami z zachodu.

Murarze – zawód na wymarciu 
– Z wykonaniem projektu nie by o wi kszych 

problemów – wspomina Franciszek Wojciech 

Sergiel. – Okaza o si , e egipski ch op

ma racj , buduj c dom w kszta cie kopu y. 

Zapewne nie do ko ca zdaje sobie spraw ,

dlaczego tak si  dzieje, ale wznoszona przez 

niego konstrukcja jest nie tylko tania, ale 

te  niezwykle bezpieczna i stabilna. Wed ug 

oblicze , które wykona  mój nie yj cy ju

przyjaciel, in ynier, konstruktor, tak zwane 

si y wyboczeniowe cian zewn trznych w cza-

szy prawie nie istniej . Okaza o si  wi c, e

stabilne i wytrzyma e mury mo na wykona

z ceg y pe nej o grubo ci 12 cm! Ale po etapie 

projektowania przyszed  czas za atwiania 

spraw papierkowych. Zanim si  obejrza em, 

decyzja budowlana uprawomocni a si

i przyszed  czas na poszukiwanie wykonawcy. 

To by o bardzo pouczaj ce do wiadczenie. 

Uzyska em nie tylko doskona y przegl d

mo liwo ci firm budowlanych... Pozna em

równie  intelekt ich w a cicieli, szybko ci po-

dejmowania przez nich decyzji oraz gotowo

do zmiany technologii wykonawczych.

Franciszek Wojciech Sergiel us ysza  mie-

dzy innymi, e projekt domu-kopu y to z ca

pewno ci  koncepcja bardzo niedo wiadczo-

nego projektanta oraz e: wymy li  mo na

wszystko, ale trzeba mie  jeszcze pomys , jak 

ów pomys  wykona . Jeden z wykonawców 

o wiadczy  z kolei bez cienia wahania: Taki 

obiekt nie ma prawa powsta , bo go ym okiem 

wida , i  pogwa cone zosta y prawa grawita-

cji i realizm realizacyjny. Próby wyja nie

napotyka y mur niezrozumienia.

– T umaczy em, e na budow  domu-

-kopu y potrzeba ma o materia u, e

niepotrzebny jest las rusztowa , e mo na go 

szybko postawi , e jest mocny i chroni przed 

wp ywami z zewn trz. Wszystko na pró no. 

W cywilizowanym wiecie rozwój technologii 

budownictwa zniszczy  w ludziach prostot

my lenia, cz sto równie  rozs dek dzia ania, 

a ju  z ca  pewno ci  oddali  nas od natury

– wspomina Franciszek Wojciech Sergiel. –

W odpowiedzi na moje argumenty mówiono 

mi mniej wi cej tak: „Prosz  pana, yjemy 

w Polsce, a nie w Egipcie. U nas ch opi nie 

stawiaj  domów. Od tego s  budowla cy, bo 

oni wiedz , jak trzeba budowa !”.

 Narzekania fachowców mia y jednak 

swoje bardzo racjonalne j dro i nie wynika y

tylko z ich marudnej natury. Po raz kolejny 

potwierdzi a si  stara zasada – jak nie 

wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni dze. 

Kwota, której da y ekipy budowlane za 

wymurowanie domu-kopu y w stanie suro-

wym otwartym, by a przewa nie od dwóch 

do pi ciu razy wy sza ni  za wykonanie 

tzw. domu skatalogowanego, o takiej samej 

kubaturze. Budowla com szalenie trudno 

by o te  zaakceptowa , e kopu a wznoszona 

b dzie z pe nych cegie  spajanych zapraw .

Najwyra niej nie mie ci o im si  w g owie, 

e z dziewi ciu tysi cy sze ciennych, 

ceramicznych bloczków mo na wybudowa

pó kul . A tymczasem tradycja budowania 

podobnych kopu  si ga setek lat w prze-

sz o .

– Kiedy prace ruszy y, to najtrudniej by o

przyzwyczai  murarzy, aby obowi zkowo 

moczyli ceg y w wodzie przed ka dym wmu-

rowaniem – mówi autor projektu, który pe ni 

na budowie codzienny nadzór autorski. –

Traktowali moje danie jak bzdurn  fanabe-

ri , a tymczasem mia o to zasadnicze znacze-

nie dla trwa o ci wykonywanych prac. Sucha 

ceg a zbyt szybko „wypija” wod  z zaprawy 

i przez to zespala si  z ni  zupe nie inaczej 

ni  namoczona.  W przypadku grubego muru 

nie ma to mo e a  tak wielkiego znaczenia, 

ale przy wznoszeniu kopu y... To kwestia 

wr cz zasadnicza! Ostatecznie ciana ma 

grubo  po owy ceg y! Ka da spoina musi by

mocna i trwa a. A tymczasem murarze nie 

rozró niali moczenia ceg y w wodzie od jej 

polewania. Ka dej kolejnej ekipie, a pojawi o

si  ich w trakcie budowy kilka, trzeba by o

w praktyczny sposób pokazywa , jak nale y

 Murarzom najwyra niej nie mie ci o si  w g owie, e z dziewi ciu tysi cy sze ciennych, ceramicznych 

bloczków mo na wybudowa  pó kul

fo
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moczy  ceg y. W ko cu przyjmowali do 

akceptuj cej wiadomo ci, jak nale y to robi ,

ale odnosi em wra enie, e mimo wszystko 

uwa aj  dziesi ciominutowe p awienie cegie

za czynno  absolutnie idiotyczn . Sam 

budynek uwa ali z kolei za niemo liwy do 

postawienia. Z powag , a czasami nawet 

z trosk  t umaczyli mi, e dom musi si

zawali . Dopiero kiedy pokaza em im, jak 

maj  uk ada  ceg y... Kiedy po o yli kilka 

pierwszych warstw... Dopiero wtedy zacz li 

zwraca  uwag  na to, co w a ciwie robi .

Wtedy zacz li my le ! I wówczas doszli do 

wniosku, e dom-kopu a chyba si  jednak nie 

zawali.

Kopu a z cegie
Budowa domu trwa a dwa lata. By o to spo-

wodowane tym, e teren, na którym stan

budynek, nie nale y do atwych z punktu 

widzenia inwestycji budowlanych. Na wierz-

chu znajduje si  bowiem warstwa gliny, 

nast pnie rozci ga si  warstwa bez wody, 

a kolejna warstwa wodono na le y dopiero 

na g boko ci sze ciu metrów. Taki uk ad

warstw sprawia, e tu  przy powierzchni 

gruntu utrzymuje si  co  w rodzaju poduszki 

wodnej. Aby zagwarantowa  stabilno

konstrukcji domu, wylano wi c fundamenty 

ca kowicie elbetonowe w górnej cz ci 

zbrojone.

– Troch  podnios o to koszty inwestycji 

– mówi Franciszek Wojciech Sergiel – ale 

chcia em mie  pewno , e konstrukcja 

b dzie zachowywa a si  stabilnie. Dla 

pewno ci postanowi em, e odczekam ca

zim , aby sprawdzi , jak zachowuj  si  owe 

fundamenty. By y stabilne, wi c w roku 2007 

przyst pi em do budowy. Warto nadmieni ,

e w bardziej korzystnym terenie nie zacho-

dzi aby konieczno  wylewania tak masywnej 

podstawy, gdy  kopu a jest konstrukcj

niezwykle lekk . Pierwszy etap wznoszenia 

murów odbywa  si  z ceg y, któr  kupi em

od s siada w poprzednim roku za 40 groszy 

od sztuki. Szacowa em, e starczy ich mniej 

wi cej na 1/3 inwestycji. St d te  pocz tkowy 

kosztorys domu opiewa  na 180 tysi cy z o-

tych. Niestety przyszed  rok 2007 i rzeczywi-

sto  w hurtowniach materia ów budowlanych 

sta a si  okrutna, a kosztorys poszybowa

w gór . Do  powiedzie , e w ko cu uda o

mi si  kupi  ceg  za 1,60–1,80, a i tak by em

niezwykle zadowolony, e w ogóle j  dosta-

em. Ale to nie by y jedyne wzrosty. Za metr 

sze cienny betonu na fundamenty p aci em

80 z otych, ale kiedy w kolejnym roku musia-

em dokona  drobnych wylewek betonowych, 

to za metr betonu zmuszony by em zap aci

ju  270 z otych! Có  by o robi . Zacisn em

z by i z pomoc  murarzy zacz em stawia

kopu . Dok adnie tak samo jak robiono to w 

redniowieczu i dok adnie tak samo jak robi

to Eskimosi, wznosz c igloo, oraz egipscy 

ch opi, buduj c swe chaty.

Materia y – nie atwy wybór
– Jestem zwolennikiem wszystkiego co 

naturalne – podkre la Franciszek Wojciech 

Sergiel. – Nic wi c dziwnego, e chcia em, 

aby dom by  zbudowany z naturalnych 

materia ów. Wi e si  to z ca  moj yciow

filozofi , o której jeszcze wspomn . Wiem, 

e kopu  mo na by o wykona  inn  tech-

nik , chocia by z elbetonu, ale... ale beton 

jest tworem sztucznym, nienaturalnym, 

powstaj cym z wysoko przekszta conych 

sk adników. Stal to równie  produkt, który 

w przyrodzie nie wyst puje. A styropian – to 

ju  prawdziwa kwintesencja sztuczno ci. 

Planuj c swój dom, stara em si , aby zawiera

jak najmniej elementów takich jak chocia by

tworzywa sztuczne. Oczywi cie czasami nie 

da o si  tego unikn . Tak jak na przyk ad

w przypadku fundamentów. Wyszed em

jednak z za o enia, e im mniej tego rodzaju 

produktów wejdzie w sk ad budynku, tym 

lepiej. To dlatego budowa em z ceg y, stoso-

wa em tynki bez domieszek z tworzyw oraz 

ocieplenie z we ny mineralnej. Ceg y maj

ponadto bardzo po dan  cech , któr  okre-

la si  powszechnie mianem „oddychania”. 

Na czym to polega? Ceg a ch onie par  wodn

z powietrza, ale równie  oddaje j  w pew-

nych okoliczno ciach. To nie jest zjawisko 

niebezpieczne, je eli istnieje mo liwo  jego 

kontrolowania. Nie ma nic z ego w tym, e

ceg y, z których sk adaj  si  mury, zawieraj

pewn  ilo  wilgoci. Istotne jest natomiast to, 

aby w czasie mrozów woda w materiale nie 

zamarza a i nie rozsadza a go. Przy murze 

maj cym grubo  po owy ceg y jest to problem 

o szczególnym znaczeniu. Dzi ki znajomemu 

trafi em na firm  SOPRO, która zajmuje si

renowacj  zabytków i ma w swej ofercie tynki 

o tak cis ej strukturze, e nie przepuszczaj

wody, ale przepuszczaj  par  wodn . Wa n

cech  tego materia u jest równie  to, e jego 

rozszerzalno  jest niemal identyczna jak 

rozszerzalno  cegie . Nie ma wi c niebezpie-

cze stwa rozwarstwiania si  otynkowanego 

muru. Tynki z firmy SOPRO maj  swoj  cen ,

ale zwa ywszy na to, e dzi ki kszta towi 

budynku odpada konieczno  zakupu mate-

ria ów dachowych... Cena staje si  jak najbar-

dziej atrakcyjna. ciany budynku-kopu y maj

niewielk  grubo  i elementem niezb dnym 

jest termoizolacja. Wykona em j  od we-

wn trznej strony z we ny mineralnej, a nast p-

nie zabezpieczy em tynkiem klejowym o odpo-

wiednio cis ej strukturze. Chodzi o o to, aby 

wilgo  z powietrza znajduj cego si  w domu 

nie przenika a do izolacji. Wielu fachowców 

dosy  sceptycznie podchodzi o do tego pakietu 

rozwi za , ale najlepszym sprawdzianem jest 

praktyka. Od jesieni ubieg ego roku obserwuj

dom bardzo uwa nie i nie zauwa y em nawet 

ladu przecieku.

Ojciec i syn
Zach ceni efektami uzyskanymi w domu-

-kopule w Markach, Franciszek Wojciech 

Sergiel oraz jego syn Sebastian Miko aj 

postanowili za o y  STUDIO SERGIEL – 

Pracowni  Architektoniczno-Projektowo-

-Realizacyjn .

– Zaprojektowany obiekt powinien by

wykonywany w taki sposób, aby realizacja 

w stu procentach odzwierciedla a my l

architektoniczn  – stwierdza senior rodu. 

– Niestety zbyt cz sto projekty stanowi

jedynie podstaw  do swobodnych interpretacji 

tzw. profesjonalnych wykonawców. Projekt 

jest przez nich traktowany „twórczo”, co 

w tym wypadku oznacza daleko posuni t

dowolno . Prowadzi to bardzo cz sto do 

zatracenia pierwotnych intencji architekta, 

który kieruje si  przecie  zwykle potrzebami 

przysz ych mieszka ców. W naszym kraju 

panuje te  niefortunna tendencja projektowa-

nia obiektów budownictwa mieszkaniowego 

dla wydawnictw i ró nego rodzaju katalogów. 

Przeci ta zostaje wówczas, moim zdaniem 

 Ceg a ch onie par  wodn  z powietrza, ale 

równie , w pewnych okoliczno ciach, j  oddaje. 

Nie jest to zjawisko niebezpieczne, je eli istnieje 

mo liwo  jego kontrolowania

fo
t.
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niezb dna, komunikacja pomi dzy twórc

a przysz ym u ytkownikiem. Inwestorzy wy-

bieraj  projekty wed ug swojej subiektywnej 

oceny i cz ciej kieruj  si  pokus  zaoszcz -

dzenia pieni dzy ni  swymi prawdziwymi 

potrzebami. Moim zdaniem domy powinny 

by  projektowane indywidualnie, a ich 

kszta t ma uwzgl dnia  potrzeby estetyczne, 

zdrowotne i yciowe ka dego cz onka rodziny. 

Taka idea przy wieca naszemu studiu pro-

jektowemu. Po wieloletnich do wiadczeniach 

nabyli my bowiem przekonania, e w domach 

zaprojektowanych i zrealizowanych „na 

miar ” mieszka cy czuj  si  naprawd

komfortowo. Budynki takie s  przepe nione 

rado ci , zadowoleniem mieszka ców. Go ci 

w nich te  zdrowie oraz dobrobyt. Takie domy 

to szcz liwe domy, które wype nia energia 

przyjazna mieszka com.

Dlaczego kopu a?
– Po studiach zajmowa em si  projektowa-

niem. Wykonywa em swój zawód tak jak mnie 

nauczono. Poprawnie, skrupulatnie, z wyko-

rzystaniem osi gni  nowoczesnej techniki 

i weny twórczej – wspomina Franciszek 

Wojciech Sergiel. – W pewnym momencie 

poczu em jednak, e to nie to! Wtedy nie 

wiedzia em, czego poszukuj . Mia em

raczej przeczucie, i  gdzie  pope niam b d.

W rezultacie na wiele lat porzuci em projek-

towanie. Wróci em do niego jaki  czas temu, 

ale z zupe nie innym nastawieniem. Inne 

by y te  ju  moje do wiadczenia oraz wiedza. 

Wiele lat po wi ci em, aby znale  odpowie-

dzi na pytania: czy kszta ty dzia aj  na ludzi, 

a je eli tak, to w jaki sposób? Odpowiedzi 

znalaz em w prastarych budowlach Egiptu 

i w wiedzy, która narodzi a si  kilka tysi cy 

lat temu w Chinach. Pocz tkowo podchodzi-

em nieufnie do wszystkich tych rewelacji, 

ale praktyczne obserwacje, które poczyni em, 

przekona y mnie, e kszta t budynku ma za-

sadnicze znaczenie dla zdrowia i samopoczu-

cia przebywaj cych w nim ludzi. Kszta tem 

uznawanym w ró nych cywilizacjach za 

doskona y jest kula. To kszta t boski. Ca y

wszech wiat w wersji makro i mikro sk ada

si  przecie  z kul. W dodatku kula musi mie

jak  zdolno  do skupiania energii pocho-

dz cej z zewn trz, skoro od miliardów lat 

wn trze naszej planety pozostaje roz arzone. 

Nie jestem jednak cz owiekiem, który doko-

nuje tylko eksperymentów my lowych albo 

przyjmuje co  na wiar . Zbudowa em model 

kuli, wpakowa em do rodka termometr, 

drugi umie ci em na zewn trz i zacz em 

bada  ró nice. A ró nice pojawi y si  i to 

bardzo szybko! Wewn trz kuli by o cieplej. 

Potwierdza o to w pewnym stopniu wiedz

staro ytnych, którzy uwa ali, e kszta t

kulisty ma zdolno  kumulowania energii. 

atwo to zreszt  sprawdzi  na w asnej skó-

rze, stan wszy pod jak kolwiek kopu . Co 

si  stanie, je li wykrzykniemy na przyk ad

swoje imi ? Powróci do nas po wielokro

w postaci echa odbitego od cian. A przecie

nasz g os to równie  energia! St d ju  tylko 

jeden krok do wniosku, e je eli ustawi

w rodkowej cz ci takiego pomieszczenia 

kominek, to ciep o przez niego wytworzone 

nie b dzie tak ochoczo ucieka o z wn trza 

pomieszczenia. Znacz c  rol  odgrywa  b -

dzie tu nie tylko izolacja cian, ale równie

kszta t pomieszczenia, w jakim znajdzie 

si ród o ciep a. Kula ma tak  w a ciwo ,

e pojawia si  w niej swoisty wewn trzny 

rezonans. Z punktu widzenia oszcz dno ci 

ciep a jest to wi c kszta t wymarzony na 

budowle. Jestem jednak niedowiarkiem. 

Nawet jak co  wydaje mi si  spójne oraz 

logiczne, to wol  to sprawdzi  kilka razy. Po 

do wiadczeniach z mierzeniem temperatury 

wybra em si  do ko cio a nakrytego wielk

kopu  i sp dzi em tam sporo czasu. Czu em 

si  wspaniale. Kto  inny doszed by do wnios-

ku, e kula jest kszta tem, który zapewni 

mi szcz cie i dobre samopoczucie, ale... Ja 

staram si  jednak nigdy nie wy cza  swego 

my lenia. G ówkowa em w ten sposób – je eli 

pod kopu  kumulowana jest energia, za-

równo ta w uj ciu fizycznym, jak i ta w uj ciu 

duchowym, to z czasem mo e by  jej zbyt 

du o. Czy by oby to zdrowe dla ludzi przeby-

waj cych pod pó kolistym dachem? Rozs dek

podpowiada, e nie! A zatem nadmiar energii 

musi by  jako  odprowadzony. Tylko jak? 

D ugo nad tym my la em, a okaza o si , e

wystarczy o uwa niej przyjrze  si  budowlom 

wzniesionym przed wiekami. Przecie  kopu-

om towarzysz  na ogó  rozmaite wie e. Tak 

jest zarówno w cywilizacji chrze cija skiej, 

muzu ma skiej, jak i dalekowschodniej. 

Okazuje si , e w takim ustawieniu mo na 

znale  dalekie echo dwóch chi skich 

pierwiastków si y tworz cych nasz  rzeczy-

wisto , a wi c jin i jang! Wa ny jest prze-

p yw. Cz owiek w ko ciele z kopu  czuje si

wietnie, poniewa  znajduje si  w strumieniu 

energetycznym. To co pó kula kumuluje, to 

wie a wyrzuca. St d by  ju  tylko krok do 

wniosku, e mój przysz y dom nie mo e by

tylko kopu . Wiedzia em, e musz  w nim 

umie ci  równie  element, który b dzie si

pozbywa  nadmiaru energii.

O swej teorii Franciszek Wojciech Sergiel 

nie mówi jednak ka demu. Dla wi kszo ci 

ludzi odwiedzaj cych budow  w Markach 

i pragn cych skorzysta  z jego do wiadcze

ma argumenty bardziej „rzeczowe”. Zapytany 

dlaczego, odpowiada:

– Tak ju  niestety jest, e wi kszo  poten-

cjalnych inwestorów nie jest przygotowana 

na pogadanki o przep ywie energii, jej 

kumulowaniu lub wyrzucaniu. Ludzie nie 

zastanawiaj  si  na co dzie  nad takimi pro-

blemami. A kiedy pojawia si  cz owiek, który 

zaczyna im niejako na si  ow  wiedz  wt a-

cza  do g owy, to maj  dla niego przewa nie 

tylko jedno okre lenie – nawiedzony oszo om.

Czy kto  rozs dny rozmawia z takim cz o-

wiekiem. Oczywi cie nie! In ynier architekt 

opowiadaj cy o oddzia ywaniu kszta tów na 

ycie cz owieka jest dla wi kszo ci naszych 

rodaków niewiarygodny, cho by nawet 

powo ywa  si  na wiedz  si gaj c  tysi cy 

lat wstecz. To paradoks, bo ludzie sk onni 

s  wierzy  w zdegenerowane, gazetowe feng 

shui, wed ug którego wystarczy tylko co

zawiesi  lub ustawi  i ju  b dzie si  w yciu 

darzy o... W pradawn  wiedz  uwierzy  im 

znacznie trudniej, chocia  czasami bli ej jest 

jej do oficjalnej nauki, ni  si  to powszechnie 

wydaje.

JE ELI UWA ASZ, E TWOJA HISTORIA RÓWNIE NADAJE SI NA REPORTA , OPISZ J KRÓTKO NA FORUM: www.budujemydom.pl/forum 
LUB NAPISZ NA ADRES mzelkowski@budujemydom.pl SKONTAKTUJEMY SI Z AUTORAMI WYBRANYCH POSTÓW.

Franciszek Wojciech Sergiel: Moim zdaniem 

domy powinny by  projektowane indywidualnie, a ich 

kszta t powinien uwzgl dnia  potrzeby estetyczne, 

zdrowotne i yciowe ka dego cz onka rodziny

fo
t.
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