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– Pocz tkowo szukali my dzia ki w obr bie 

Krakowa – mówi Jacek Papie . – Przez 

prawie pó  roku zwiedzali my rozmaite 

miejsca, ale jako  nie mogli my trafi  na to 

w a ciwe. Pewnego razu po rednik zapropono-

wa onie dzia k  w podkrakowskiej wsi. 

Kasia nie by a zachwycona. Przez chwil

zastanawia a si  nawet, czy nie zrezygnowa

z umówionego spotkania. I dopiero po

namowach zdecydowa a si  zobaczy

proponowane miejsce.

Szcz liwy
przypadek

DOM EKSPERTA

Jacek Papie  od 14 lat pracuje w polskim 

oddziale firmy Viessmann – jednego ze 

wiatowych liderów w dziedzinie produkcji 

kompletnych systemów techniki grzewczej.  

Mieszka w podkrakowskiej miejscowo ci 

z on  Katarzyn , sze cioletni  córeczk

Hank  i dwunastoletnim synem Bartkiem. 

Domownikiem jest równie  kotka o imieniu 

Lawenda, która niedawno zosta a dumn

mam  czwórki kociaków.

Zadanie dla górali
– To by a mi o  od pierwszego wejrzenia

– u miecha si  Jacek wspominaj c wizyt  za 

miastem sprzed kilku lat. – Problem polega

jednak na tym, e dzia ka, która spodoba a si

Marek elkowski

Zdj cia: DEMASTUDIO

Eksperci budowlani 

i instalacyjni te  buduj

domy dla siebie. 

W formie reporta u

przedstawiamy ich 

wybory, prze ycia 

i historie zwi zane 

z budow .

W tym numerze BD 

o swoich do wiadcze-

niach opowiada 

Jacek Papie

– pracownik firmy 

Viessmann.
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nam najbardziej, nie by a przeznaczona na 

sprzeda . Pozosta e mia y powa ny feler w po-

staci linii energetycznej przebiegaj cej przez 

ich rodek. Pomimo, e byli my autentycznie 

zafascynowani tym miejscem, zacz li my

si  waha . Trwa o to na tyle d ugo, e kiedy 

przyjechali my tu po raz kolejny, okaza o si

e wszystkie dzia ki s  ju  sprzedane. Zrobi o

nam si  smutno, bo w pewien sposób czuli my

si  ju  zwi zani z tym miejscem. Poprosili my  

po rednika, aby odnalaz  w a ciciela 

przyleg ego terenu. Uda o si . I w ten sposób 

w 2004 roku dzia ka, która od pocz tku wpa-

d a nam w oko, sta a si  nasz  w asno ci .

Tradycyjny podhala ski dom z grubych 

wierkowych oraz jod owych bali od pocz t-

ku by  marzeniem Katarzyny i Jacka. To oni 

stworzyli koncepcj  domu, a tak e rozplano-

wali poszczególne pomieszczenia.

– W a ciwie to nakre lili my nawet dok ad-

ny projekt, który zosta  nast pnie fachowo 

przerysowany przez architekta – wspomina 

pan domu. – Budowa, do której zatrudnili my

górali, ruszy a 13 maja 2005 roku i przebie-

ga a niezwykle sprawnie. Na wi ta Bo ego

Narodzenia przewozili my ju  rzeczy do 

naszego domu. Budynek wymaga  wówczas 

jeszcze wielu prac wyko czeniowych, 

ale sylwestra obchodzili my ju  na nowym 

miejscu.

Bale u yte do budowy maj  grubo  30 cen-

tymetrów. To w zupe no ci wystarcza, aby 

dom charakteryzowa a dobra izolacyjno

termiczna. Drewno jest tak doskona ym 

izolatorem, e wszelkie dodatkowe ocieplenia 

cian s  ca kowicie zb dne.

Jacek i Katarzyna, pomimo entuzjazmu dla 

konstrukcji drewnianej, nieco obawiali si ,

czy grube bale, pracuj c pod wp ywem zmian 

temperatury oraz wilgotno ci, nie zaczn  po 

pewnym czasie p ka . Okaza o si , e górale 

znaj  prosty sposób zapobiegania takim 

niespodziankom. Z elazn  konsekwencj

usuwali rdzenie pni wykorzystywanych do 

budowy.

– Taki zabieg w znacz cym stopniu redu-

kuje napr enia wzd u ne i w konsekwencji 

drewno nie ulega uszkodzeniom – stwierdza 

Jacek Papie . – Poszczególne bale po czone 

s  bez u ycia gwo dzi na tzw. zamek. Sposób 

ten nie tylko dobrze wi e konstrukcj , ale nie 

wymaga równie  dodatkowych uszczelnie .

Niezb dna jest natomiast niezwyk a wr cz 

precyzja wykonania. Moim zdaniem, je li 

kto  buduje dom drewniany z grubych bali, 

to powinien zatrudnia  wy cznie górali. Ich 

bieg o  w obróbce drewna jest naprawd

niezwyk a. Znaj  ponadto wiele u wi conych 

tradycj  sposobów wykonywania ró nych 

elementów domu i niektórych tajemnic zazdro-

nie strzeg .

Doskona e zespolenie bali tworz cych 

ciany jest nie tylko skuteczne ze wzgl dów 

konstrukcyjnych. Zapewnia ono równie

komfort cieplny we wszystkich pomiesz-

czeniach domu. Termoizolacja z we ny 

mineralnej znajduje si  w dachu pokrytym 

dachówk  cementow  przypominaj c

gont. We na mineralna u o ona jest równie

w stropie oddzielaj cym parter od poddasza, 

ale tam pe ni rol  wyciszenia pomi dzy 

kondygnacjami.

Ciekawostk  podkrakowskiego domu jest 

to, e nie zastosowano w nim tradycyjnych 

rynien. Woda z po aci dachowych jest 

zbierana przez wydr one rynny drewniane, 

a nast pnie cieka do studzienki po zwisaj -

cych z nich a cuchach. Dalej przez system 

rur zakopanych w ziemi odprowadzana jest 

do zbiornika na deszczówk .

– Wybrali my to nietypowe, regionalne 

rozwi zanie, gdy  pasuje do stylu domu, 

a poza tym jest sprawdzone oraz... bardzo 

malownicze – podkre la Jacek. – Na przyk ad

zim a cuch pokrywa si  grub  warstw  lodu 

i wygl da to niezwykle atrakcyjnie.

Uk adanie w drewnianym domu przewo-

dów elektrycznych mo na wykona  na dwa 

sposoby. Albo prowadzi si  je na zewn trz, po 

cianach (co jest proste, ale nie wygl da zbyt 

estetycznie), albo te  mo na ukry  je w cia-

nach, ale to ju  naprawd  wy sza szko a

jazdy. O ile w przypadku domu murowanego 

lub drewnianego wyka czanego wewn trz 

p ytami gipsowo-kartonowymi zadanie takie 

jest stosunkowo proste, o tyle w budynku 

 Parter ma charakter otwarty, a osi  tej kondygnacji jest nowoczesny kominek wystylizowany na 

wiejski zapiecek

 W pokoju Bartka znajduj  si  schody prowadz ce do pomieszcze  go cinnych wygospodarowanych 

pod szczytem dachu
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takim jak dom Katarzyny i Jacka wymaga nie-

zwyk ej precyzji. Otwory na przewody musz

by  bowiem nawiercone w balach jeszcze 

przed ich u o eniem. Niezb dne jest zatem 

dok adne zaplanowanie, w których miejscach 

maj  znale  si  gniazdka elektryczne oraz 

wy czniki. W cianach domu nie ma tzw. 

puszek rozga ziaj cych. Rozdzielnia elek-

tryczna znajduje si  w piwnicy, a wszelkie 

przewody prowadzone s  bezpo rednio do 

miejsc docelowych.

ciany jak obrazy
Dom ma powierzchni  240 m2 i jest w ca o ci 

podpiwniczony. W podziemnej kondygnacji 

znajduje si  gara  oraz pomieszczenia gospo-

darcze. Mur piwnicy wykonany jest z kamieni 

po czonych zapraw .

– Nie wykonywali my natomiast fugowania 

– mówi pan domu. – Bez ozdobnych spoin 

ciana wygl da bardziej tradycyjnie. Cz

mieszkalna domu sk ada si  z parteru, pod-

dasza u ytkowego oraz niezwykle przydatnej 

kondygnacji dodatkowej. Zagospodarowali my

bowiem przestrze  pod szczytem dachu 

i dzi ki temu mamy pomieszczenia go cinne, 

które zreszt  cz sto si  przydaj , gdy   lubimy 

odwiedziny  znajomych i przyjació . Parter 

budynku ma charakter otwarty i stanowi po -

czenie kuchni, jadalni oraz pokoju dziennego. 

Osi  pomieszczenia jest kominek wykonany 

na wzór starego zapiecka. Oprócz tego na 

dolnej kondygnacji znajduje si  jeszcze ma a

azienka, przedpokoik oraz niewielki pokój, 

któremu nadali my miano muzycznego, gdy

znajduj  si  w nim instrumenty, na których 

od czasu do czasu muzykujemy. Poddasze 

sk ada si  natomiast z azienki oraz trzech 

pokojów-sypialni. Dwa z nich zajmuj  dzieci, 

a trzeci to nasza sypialnia. W pokoju syna 

znajduj  si  schody, prowadz ce na antresol

i pomieszczenia wygospodarowane  pod 

szczytem dachu.

Katarzyna i Jacek uwa aj , e naturalne 

nielakierowane ciany z drewna wymagaj

niewielu ozdób. Cz sto wahaj  si  nawet, czy 

powiesi  kolejny obraz.

– Drewniana ciana sama w sobie jest 

przecie  obrazem – podkre la Jacek. – Rysunek 

drewna, s ki i przebarwienia tworz  naprawd

niepowtarzalne kompozycje. Konsekwencje 

s  takie, e w naszym domu wi cej obrazów 

le y w  zacisznych schowkach, ni  wisi na 

cianach. Oboje z on  lubimy natomiast 

kwiaty i to one stanowi  najwa niejsz  ozdob

wn trz.

Stylizowany kominek na parterze zosta

wykonany przez ludowych fachowców. 

W klasycznej skorupie znajduje si  jednak 

nowoczesny wk ad kominkowy z szyb . Dym 

odprowadzany jest przez prefabrykowany 

komin szamotowy firmy Schiedel.

– Jego niew tpliw  zalet  jest to, e podczas 

pracy akumuluje ciep o i dodatkowo ogrzewa 

pomieszczenia, przez które przechodzi, a wi c

Przed u eniem dolnej kondygnacji jest taras, 

z którego rozci ga si  wspania y widok na okoliczne 

wzgórza

Elementami wystroju 

s  egzotyczne instrumenty 

przywo one z ró nych stron 

wiata oraz obrazy. Tych 

ostatnich jest jednak niewiele, 

gdy  Katarzyna i Jacek uwa aj ,

e drewniane ciany s

najpi kniejsz  ozdob  wn trz

 Dom Katarzyny i Jacka widziany od strony po udniowej
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nasz  sypialni  oraz korytarz na poddaszu. 

Kominek opalany jest drewnem, które gro-

madzimy w podcieniu od zachodniej strony 

domu. Mamy wi c dodatkowe ród o ciep a na 

wypadek wy czenia pr du, jako e sercem 

systemu grzewczego jest...

... pompa ciep a
Ciep o w domu zapewnia urz dzenie 

wyprodukowane przez firm  Viessmann 

o nazwie „Vitocal 300”. Ma ono moc 8,6 kW 

i wspó pracuje z u o onym w ogrodzie kolek-

torem poziomym, który sk ada si  z 8 p tli 

o d ugo ci 100 m ka da. Rury u o one s  na 

g boko ci 1,3 – 1,4 m, to znaczy oko o 15 cm 

pod stref  przemarzania. Warto pami ta

o tej zasadzie. Kolektor po o ony zbyt g boko 

nie regeneruje si  bowiem odpowiednio szyb-

ko, a po o ony zbyt p ytko sprawia, e pompa 

nie dzia a jak nale y.

– Bartek cieszy si , poniewa  nad kolekto-

rem nie mo na sadzi adnych drzewek ani 

krzaków o rozbudowanym systemie korzenio-

wym. Ma w zwi zku z tym wspania e boisko 

do gry w pi k  no n .

Pompa ciep a ustawiona jest w piwnicy. 

Oprócz niej znajduj  si  tam jeszcze: zbiornik 

ciep ej wody u ytkowej Vitocell 100-B o po-

jemno ci 300 litrów oraz zbiornik buforowy 

magazynuj cy ciep  wod  grzewcz . Pompa 

jest bowiem zaprogramowana w taki sposób, 

aby pracowa a w czasie, kiedy obowi zuje 

druga taryfa energetyczna i pr d jest ta szy. 

Pozwala to na dodatkowe oszcz dno ci pod-

czas pracy urz dzenia.

Na parterze domu zainstalowane jest ogrze-

wanie pod ogowe, natomiast na poddaszu 

odpowiednio dobrane grzejniki. Prawid owe

i efektywne dzia anie systemu wymaga zatem 

zastosowania dwóch modu ów steruj cych 

obiegami grzewczymi – „Viessmann Divicon”. 

Pierwszy obs uguje pod ogówk  na parterze 

i w cz ci piwnicy, drugi grzejniki na pi trze. 

Takie rozwi zanie jest niezb dne, gdy

temperatura wody p yn cej w ogrzewaniu 

pod ogowym powinna by  ni sza ni  tej, 

która zasila grzejniki.

– Ogrzewanie dzia a bardzo sprawnie, 

a warto podkre li , e stawiamy przed 

nim naprawd  trudne zadania – mówi 

Jacek Papie . – Zale a o nam na du ych 

przeszkleniach od wschodu i po udnia. 

Dom staje si  wówczas jasny i pe en s o ca. 

Sceptycy ostrzegali nas, e du e okna to 

du e straty ciep a i ch ód. Nie mieli racji. 

Pompa dzia a na tyle wydajnie, e nawet 

w czasie du ych mrozów w budynku jest 

ciep o. System wentylacji obs ugiwany 

jest przez urz dzenie „Vitovent 300”. 

Zdecydowali my si  zastosowa  ten w a nie 

model, poniewa  nasz syn jest alergikiem. 

„Vitovent” jest rozwi zaniem idealnym dla 

osób z takim schorzeniem, poniewa   filtruje 

zarówno powietrze dolotowe, jak i wylotowe. 

Powietrze z zewn trz jest zasysane do urz -

dzenia przez niewielki wymiennik grunto-

wy, w którym ulega wst pnemu podgrzaniu. 

Nast pnie jest filtrowane i ogrzewane przez 

zu yte ciep e powietrze wyssane z pomiesz-

cze  takich jak kuchnia czy azienki. Proces 

wymiany ciep a zachodzi w przeciwpr do-

wym wymienniku krzy owym. Dzi ki temu 

powietrze, które trafia do pomieszcze ,

uzyskuje odpowiedni  temperatur  oraz 

czysto . Zu yte powietrze wyrzucane jest 

natomiast na zewn trz domu przez kana

wylotowy. Najbardziej istotne jest to, aby 

wentylacja mia a odpowiedni  wydajno .

W ci gu godziny powinna zapewnia

wymian  przynajmniej po owy obj to ci 

powietrza znajduj cego si  w domu.

Decyduj c si  na dom drewniany nale y mie wiadomo , e nie panuje w nim idealna cisza. 

Drewno jest materia em, który nieustannie pracuje, a pojawiaj ce si  przy tym rozliczne ha asy 

bywaj  niepokoj ce, chocia  w rzeczywisto ci nie s  zwiastunem adnego nieszcz cia.

– Szczególnie g o no by o na pocz tku – podkre la Jacek. – Kiedy dom osiada , a w a ciwie... 

konstrukcja obci ona betonow  dachówk  „siada a” uk adaj   si  w najbardziej optymalny spo-

sób. Towarzyszy y temu rozmaite stuki i trzaski. Teraz po kilku latach te odg osy ju  prawie uci-

ch y, chocia  zdarza si  czasami, e w naszym domu zaczyna znowu „straszy ”. Uk adanie si

konstrukcji drewnianego domu nale y uwzgl dni  podczas planowania przebiegu wielu instala-

cji. Zarówno kanalizacja, jak i wentylacja by y zamontowane w taki sposób, aby osiadanie nie spo-

wodowa o  zniekszta cenia  instalacji grzewczej wentylacyjnej.

Osoby, które boj  si  monotonii drewnianych cian wewn trz domu, powinny pami ta , e mo -

na je wy o y  p ytami gipsowo-kartonowymi i wyko czy  tradycyjnie – farbami lub tapetami.

Rady dla mieszka ców domów z bali
Do budowy 

domu 

wykorzystano 

bale wierkowe 

i jod owe, 

które nie by y

w aden sposób 

impregnowane. 

Po czono je ze 

sob  na tzw. z b

Po czenia 

bali s  bardzo 

szczelne i nie 

wymagaj

dodatkowego 

wzmocnienia. 

Jest ono 

natomiast 

potrzebne 

w miejscach 

zamocowania 

framug 

okiennych 

i drzwiowych 

oraz w naro ach 

domu. W roli 

uszczelnienia 

doskonale 

sprawdza si

tzw. we nianka 

wykonana 

z wiórów 

drewnianych

 Od prawej zbiornik ciep ej wody u ytkowej 

o pojemno ci 300 litrów. W rodku pompa ciep a

solanka–woda firmy Viessmann „Vitocal 300” 

o mocy 8,6 kW wspó pracuj ca z kolektorem 

poziomym u o onym w ogrodzie. Po lewej 

zamontowany jest zbiornik buforowy magazynuj cy 

ciep  wod  grzewcz . Tu  obok znajduj  si

modu y steruj ce obiegami grzewczymi „Viessmann 

Divicon” (kolor czarny). Pierwszy obs uguje 

ogrzewanie pod ogowe na parterze i w cz ci

piwnicy, drugi grzejniki znajduj ce si  na poddaszu
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Najpi kniejsze miejsce
na wiecie
– Mamy pewno , e nasz dom jest budynkiem 

zdrowym, gdy  materia y u yte do jego wznie-

sienia by y naturalne – podkre la pan domu. 

– Nie nas czali my drewna chemi , która 

przez d ugie lata oddzia uje pó niej na ludzki 

organizm. Cz  znajomych przestrzega a nas, 

e drewno to surowiec nietrwa y. Szczególnie 

je li nie jest zabezpieczone specjalnymi rod-

kami impregnuj cymi. Tymczasem niektóre 

domy w Chocho owie licz  ju  ponad dwie cie 

lat. Taka rekomendacja jest dla mnie wystar-

czaj ca  i wierz , e nasz dom przetrwa wiele 

pokole . W ka dym razie dzieci i wnuki b d

mia y co my . Tak! Tak! Dom z drewnianymi 

cianami, które nie s  pokryte lakierem ani 

innym preparatem chroni cym drewno, 

nale y przynajmniej raz na 2 lata solidnie 

umy  – mieje si  Jacek Papie . – Nale y

to robi  podczas letnich miesi cy, kiedy 

temperatura powietrza jest na tyle wysoka, e

pozwala na szybkie wysychanie wyszorowa-

nych powierzchni. ciany myje si  tradycyjnie 

za pomoc  szczotek oraz przy u yciu wody 

z szarym myd em. Nale y to zrobi  zarówno 

na zewn trz jak i wewn trz domu. Solidne 

umycie domu o powierzchni 240 m2, to dla 

dwóch osób jakie  trzy, cztery dni solidnej 

pracy. Zasadowy odczyn myd a rozpuszczo-

nego w wodzie doskonale konserwuje drewno 

i czyni je bardziej trwa ym.

Drewno budowlane u yte do wzniesienia 

budynku w podkarpackiej miejscowo ci 

nie pochodzi o z wyr bu. U yto materia u

pochodz cego z wiatro omów na S owacji. 

Realizacja marze  Katarzyny i Jacka nie przy-

czyni a si  zatem do dewastacji rodowiska.

– Tak jak mówi em, do naszej wsi trafili my

przypadkowo, ale by  to naprawd  szcz liwy 

przypadek – mówi Jacek. – To jedno z pi k-

niejszych miejsc na wiecie! Z okien kuchni 

i z tarasu przy wej ciu wida  przepi kn

panoram  Krakowa z jego najwa niejszymi 

zabytkami.  A w pogodny dzie  wystarczy 

podej  kilkaset metrów, na szczyt pobliskiego 

wzgórza, aby zobaczy  Tatry. Nasza wie  le y

na rozstaju wielu dróg. W jej pobli u przebiega 

nowa oraz stara Zakopianka. Mog oby si

wydawa , e nie jest to najlepszy teren dla 

zwierz t. Tymczasem pod nasz dom cz sto 

przychodz  sarny i ba anty. A kiedy  pojawi o

si  nawet du e stado dzików. To tutaj ona po 

raz pierwszy w yciu zobaczy a gronostaja.

Wychowa em si  w muzykuj cej rodzinie. 

Cz sto z rodzicami i moj  siostr  sp dzali my

czas na rodzinnym muzykowaniu.  Muzyka 

by a i jest dla mnie bardzo wa na. ona tak e

lubi piewa . Nic wi c dziwnego, e zarazi-

li my dzieci nasz  pasj . Bartek wyst puje 

w szkolnym chórze i uczy si  gra  na pianinie, 

a Hania zdoby a ostatnio pierwsze miejsce 

w lokalnym gminnym  konkursie piosenki 

dzieci cej. Inn  wspóln  pasj  naszej rodziny 

s  sporty zimowe. Odk d w zesz ym roku 

nauczyli my córk  je dzi  na nartach, sp -

dzamy czas na stoku we czwórk . Co wa ne... 

najbli sze miejsce, w którym mo emy poszuso-

wa , znajduje si  o kwadrans drogi od domu. 

Oczywi cie odwiedzamy równie  Podhale.

Moja praca w firmie Viessmann zwi zana 

jest z cz stymi wyjazdami. W domu bywam 

najcz ciej weekendowym go ciem, ale nawet 

gdy jestem daleko, mam wiadomo , e tam 

pod Krakowem czeka na mnie rodzina. Cz sto 

my l   wówczas o najbli szych. A wtedy widz

dzieci i on  w domu, który wspólnie sobie 

wymarzyli my.

 Woda z po aci dachowych zbierana jest przez 

rynny wykonane z wydr onych kloców drewna, 

a nast pnie odprowadzana w dó  po a cuchu

– Warto pami ta , e pompa ciep a to nie tylko przedsi wzi cie proekologiczne – podkre la

Jacek Papie . – Pomimo wy szej ceny od tradycyjnych systemów np. kot ów kondensacyjnych 

jest równie  inwestycj  op acaln  ekonomicznie. Przeliczaj c koszty, warto jednak pami ta , e

urz dzenia najkorzystniej jest po czy  z nowoczesnym systemem wentylacji mechanicznej wraz 

z rekuperacj . Takie w a nie rozwi zanie zastosowa em w swoim domu. Dzi ki temu  miesi czne 

koszty za ogrzewanie i ciep  wod  w sezonie grzewczym wynosz  oko o 80 z otych. My l , e to 

dobry wynik, zwa ywszy, e budynek ma 240 m2.

O wyborze ród a ciep a dla domu warto pomy le  ju  na etapie projektu. Decyzja uzale nio-

na jest od wielu czynników. Z punktu widzenia ekologii jest ona op acalna za ka dym razem, 

z punktu widzenia ekonomii... Je eli w pobli u domu przebiega linia gazowa, to bardzo racjo-

nalnym rozwi zaniem mo e by  wybór kot a kondensacyjnego jako g ównego ród a ciep a dla 

budynku.

Decyduj c si  na pomp  ciep a, warto równie  przemy le  wszelkie inwestycje zwi zane 

z ogrzewaniem ciep ej wody u ytkowej. Niemal standardem jest obecnie montowanie na po-

aciach dachowych kolektorów s onecznych obni aj cych roczny koszt przygotowania c.w.u. 

w przypadku zastosowania gazowych kot ów kondensacyjnych. Tymczasem niski koszt uzyska-

nia c.w.u., jaki zapewnia pompa ciep a, sprawia, e taka dodatkowa inwestycja w przypadku in-

stalacji pompy ciep a nie zawsze jest uzasadniona.

Rady dla rozwa aj cych zakup pompy ciep a

Po pracy Jacek 

Papie  uwielbia 

wraca  do 

swego domu, 

który narodzi

si  w jego 

marzeniach
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