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– Jesieni  ubieg ego roku przyjechali do nas 

przyjaciele z Nieborowa, którzy maj  stadni-

n  – wspomina Krystyna Archanowicz. – Kiedy 

odje d ali, ko  zgubi  podkow . My l , e to 

by  dobry znak! Drugi taki znak! Na pocz tku, 

kiedy si  tu sprowadzili my, ptaki uwi y gniazdo

przy jednej z kolumn obok wej cia. Wszyscy 

znajomi orzekli, e to dobra wró ba i e

b dziemy tu z m em szcz liwi. Mieli racj .

Be chów jest du  wsi  le c  oko o 3 kilome-

trów od Nieborowa, a wi c miejscowo ci 

s yn cej z pi knego pa acu Radziwi ów. 

Teren ten jest ponadto tak zwan  otulin

malowniczej Puszczy Bolimowskiej.

Marek elkowski

Zdj cia: DEMASTUDIO

Nieoczekiwana

zmiana planów

DOM EKSPERTA

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 opowiadaj

Krystyna i Aleksander 

Archanowiczowie.

Poszukiwania
– Na pocz tku lat 90. dojrzeli my z on  do 

tego, aby zbudowa  dom letniskowy – mówi 

Aleksander Archanowicz, dyrektor do 

spraw rozwoju oraz pe nomocnik do spraw 

systemów zarz dzania w firmie Daikin 

Aircondtioning Poland. – Kusi a nas per-

spektywa weekendów sp dzanych na onie 

przyrody. Podobnie jak spora cz  warsza-

wiaków pomy leli my najpierw o Mazurach. 

Tam szukali my miejsca, aby postawi  domek, 

w którym mogliby my sp dza  wolne dni od 

wiosny do jesieni. Znale li my, jak si  nam 

wydawa o, pi kne miejsce w pobli u jeziora, 

ale… No w a nie! Pojechali my tam kilka razy 

i zacz li my mie  w tpliwo ci.

Mazury dla mieszka ców stolicy to pers-

pektywa przejechania 200–250 kilometrów 

zat oczon  szos  i cz ste postoje w korkach. 

Krystyna i Aleksander doszli do wniosku, e

jeziora na pó nocy s  pi kne, ale dojecha  do 

nich bez stresu b dzie mo na dwa, mo e trzy 
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razy w roku. A oni chcieli przecie  sp dza

wszystkie letnie weekendy na onie przy-

rody. Oboje doszli w ko cu do wniosku, e

wypoczynek okupiony wielogodzinn  m k

ma o komfortowej podró y najzwyczajniej 

w wiecie traci sens.

– W Be chowie mieli dom nasi warszawscy 

przyjaciele: profesor Akademii Muzycznej, 

Jerzy Romaniuk z on  Jolant , która wyk ada

na Akademii Sztuk Pi knych. To oni zacz li 

namawia  nas na inwestycj  w Be chowie

– wspomina Aleksander. – Odwiedzili my

ich kilka razy i doszli my do wniosku, e

miejsce jest naprawd  pi kne. Znale li my

w nim wszystko, co jest niezb dne, aby typowy 

mieszczuch móg  spokojnie wypoczywa : las, 

woda, spokój i dobre towarzystwo. 

W 1993 roku Krystyna i Aleksander podj li 

ostateczn  decyzj  i rok pó niej kupili ziemi

orn  w Be chowie. Wtedy my leli jednak 

wy cznie o domku letniskowym. 

Projekt
Autorem projektu budynku by  sam w a-

ciciel. Wprawdzie nigdy nie pracowa  jako 

czynny architekt, ale tajemnice tego fachu nie 

by y i nie s  mu obce. Oprócz dyplomu uzy-

skanego na kierunku In ynieria Sanitarna 

i Wodna Politechniki Warszawskiej, 

Aleksander Archanowicz mo e si  bowiem 

pochwali  uko czeniem studium podyplomo-

wego na Wydziale Architektury. Projekt prze-

widywa , i  na parterze b d  si  mie ci y: 

du y salon po czony z kuchni , sypialnia, 

azienka oraz przedpokoik z wn k  pe ni c

funkcj  garderoby na okrycia wierzchnie 

domowników i go ci. Na pierwszym pi trze  

autor przewidzia  natomiast: trzy sypialnie, 

garderob  i azienk . Pod cz ci  domu 

zaprojektowana zosta a piwniczka z przezna-

czeniem na spi arni , pralni  oraz miejsce 

zamontowania pojemno ciowego podgrzewa-

cza wody. Ostatni  kondygnacj  domu mia

stanowi  strych.

– Poniewa  w Warszawie mieszkali my

w betonowym bloku, to w Be chowie chcieli-

my mie  dom drewniany. Takie by o nasze 

pierwotne za o enie. Zaprojektowa em kon-

strukcj  z drewnianym szkieletem, ale nie 

zak ada em, e b dzie to typowa konstrukcja 

kanadyjska. Je li ju , to raczej typowo pol-

ska – mieje si  Aleksander Archanowicz. 

– Konstrukcja s upowo-ryglowa, gdzie jako 

elementy konstrukcyjne przewidziane by y

bale o wymiarach 14 ´ 14 centymetrów za-

powiada a si  niezwykle solidnie. I w a nie 

ta jej solidno  podsun a nam my l, e nasz 

dom wcale nie musi mie  tylko charakteru 

sezonowego. Doszli my do wniosku, e w tej 

okolicy przyjemnie by oby sp dza  równie

wi ta Bo ego Narodzenia, zimowe ferie… 

Wymaga o to jednak ponownego przemy-

lenia za o e  konstrukcyjnych.  Zacz em

od tego, e przestrze  pomi dzy s upami 

wype ni em 15 centymetrami we ny mine-

ralnej. Troch  j  sprasowa o, ale dzi ki temu 

nie by o niebezpiecze stwa przesuwania si

materia u ociepleniowego.  Wtedy wiedzia-

em ju , e je li dobrze zaprojektuj  ogrze-

wanie, to z domu b dzie mo na korzysta

przez ca y rok. To by a niezwykle kusz ca 

perspektywa, bo okolica podoba a si onie 

i mnie coraz bardziej. Przy wyborze sposobu 

ogrzewania nie mia em zbyt du ego wyboru. 

W okolicy nie ma sieci gazowej. wiadomie 

zrezygnowa em natomiast z oleju opa owego. 

Rozwi zania tego rodzaju, które mia em oka-

zj  ogl da  w Szwecji, nie spodoba y mi si

ze wzgl du na du e zbiorniki i niezbyt przy-

jemne, trudne do wyeliminowania zapachy.  

Ani przez chwil  nie pomy la em te  o w glu, 

miale lub brykietach. Có  zatem pozosta o? 

W zasadzie tylko ogrzewanie elektryczne. 

Z jednej strony jest to rozwi zanie bardzo 

ekologiczne, jednak…Wiele mo na o nim po-

wiedzie , ale z ca  pewno ci  nie to, e jest 

tanie. Mimo to pocz tkowo zdecydowali my

si  w a nie na nie. Zastosowa em niezwykle 

wydajne grzejniki z termostatami norweskiej 

firmy Glamox. Po raz pierwszy pojawi y

si  one w wiosce olimpijskiej na igrzyskach 

w Lillehammer.

Budowa
Prace budowlane rozpocz y si  w roku 1995, 

a zako czy y rok pó niej. 

– Z samodzielnym projektowaniem, nawet 

je li ma si  o tym poj cie, nale y bardzo uwa-

a  – przestrzega Aleksander Archanowicz. 

– Kiedy zacz em planowa  dom, to przy-

wieca a mi my l, eby mia  on charakter 

zbli ony do dawnego dworku.  Taki by

wówczas trend i taka forma podoba a si  nam 

Dzia k , która ma prawie 2 ha, zacz li my zagospodarowywa  dopiero po wybudowaniu domu. Powsta a

wiata na samochody z pomieszczeniem gospodarczym, do którego „przytulony” jest du y stacjonarny grill 

oraz altanka – wspomina Krystyna Archanowicz

 Konstrukcja grzejników Glamox jest 

bardzo ciekawa, gdy  ogrzane powietrze jest 

kierowane nie na ciany, lecz w stron  centrum 

pomieszczenia. Dzi ki temu nie powstaj  ciemne 

smugi na cianach, które s  tak charakterystyczne 

dla wielu typów grzejników

Dom ze wzgl du na wysoki poziom wód 

gruntowych musia  by  wyniesiony nieco do 

góry – mówi Aleksander Archanowicz. –  Przez 

lata uda o mi si  obsadzi  skarp , która wokó

niego powsta a, poka n  ilo ci  krzewów. 

W zadrzewianiu dzia ki pomaga a równie  przyroda. 

Kiedy kupowali my pole, ros o na nim jedno 

drzewko. Teraz za domem szumi ju  zagajnik sosen 

samosiejek. Dosadzi em troch wierków, troch

brzóz i mamy na swoim terenie prawdziwy lasek
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z on  najbardziej. Kiedy dumny z projektu 

uda em si  do w a ciciela firmy budowlanej, 

eby wykona  kosztorys...  Co tu du o mówi .

Kwota, jak  poda , przekracza a moje 

ówczesne mo liwo ci finansowe. Có  by o

robi ? Pierwotny nieco przysadzisty dworek 

skróci em o 3 metry i „ciachn em” o 1 m 

na szeroko ci. Straci  zatem swój pierwotny 

kszta t oraz szlachetne proporcje. Swoje do-

o y  tak e „zdolny” majster Ukrainiec, który 

mia  w asne niekonwencjonalne wyobra-

enie o estetyce. Warto wspomnie  w tym 

miejscu o nauczce, jak  dosta em podczas 

budowy. Je li mia bym cokolwiek doradza

buduj cym... Có , ujm  to nast puj co: do-

gl danie budowy i pilnowanie wykonawstwa 

mo e by  niezwyk  pouczaj c  przygod ,

ale mo e te  by  drog  przez m k . Dzisiaj 

oszcz dzi bym sobie nadzorowania wszyst-

kich etapów, kupowania materia ów, nego-

cjacji z budowla cami. My l , e rozs dniej 

jest wybra  firm  i podpisa  z ni   umow  na 

oddanie domu „pod klucz”. Ró nice w kosz-

tach s  naprawd  niewielkie, a cz owiek ma 

wówczas zdecydowanie mniej zmartwie

i nie musi przejmowa  si  drobiazgami, 

takimi  jak chocia by: brak gwo dzi, zbyt 

ma a ilo  desek, nieterminowe ko czenie 

prac, albo te  odmienne pogl dy ekipy 

budowlanej na estetyk  budynku.  W trakcie 

wznoszenia domu przyjecha em pewnego 

dnia i ze zdziwieniem stwierdzi em, e po-

ziom zerowy jest wyci gni ty w gór  o 30 cm 

wy ej ni  w projekcie. Zapyta em wi c

majstra pochodz cego z Ukrainy, sk d ta 

zmiana i us ysza em: „Nu panie, no bo jakby 

pan schodzi  do tej piwnicy i by pan bem 

waln  w sufit, to wtedy by oby niewygodnie. 

A teraz to wchodzi pan jak prawdziwy  pan”. 

I w ten sposób zyska em piwniczk , która ma 

2,5 metra wysoko ci! Historia powtarza a si

zreszt  przy innych cz ciach domu. Projekt 

by  dla tych ludzi pewnym przybli eniem. 

Zawsze mieli swoje zdanie na temat szcze-

gó owych rozwi za . Dopiero kiedy zmienili 

rozk ad kuchni, to ona stanowczym tonem 

wymusi a poprawki. By y one dla nich tym 

bole niejsze, e przeróbka dotyczy a jednej 

z dwóch murowanych cian no nych.

Krystyn  i Aleksandra razi a pocz tkowo 

niezaplanowana strzelisto  nowego domu 

oraz zagubienie jego proporcji. Przez lata 

przywykli jednak i teraz nie zwracaj  na 

to uwagi. Zreszt  szybko rosn ca ziele

otaczaj ca budynek sprawi a, e wtopi  si

on w otoczenie.

– Powierzchnia pod ogi na parterze 

wynosi 72 metry. Podobna jest na pierwszym 

pi trze – mówi Aleksander Archanowicz. 

Od dzieci stwa wychowywa am si  w domu, w którym meble mia y dusz  – mówi pani domu. – To nie by y zwyczajne sprz ty, to by y elementy tworz ce klimat 

mieszkania. Mo e dlatego taki w a nie styl preferuj  i mo e dlatego otaczamy si  z m em przedmiotami maj cymi po kilkadziesi t lat

Kominek w salonie trudno traktowa  jako system grzewczy, gdy  gospodarze nie zamontowali w nim 

p aszcza wodnego ani kana ów do rozprowadzania ciep ego powietrza. Natomiast na cianie (lewy górny róg 

zdj cia) znajduje si  jedna z pi ciu jednostek urz dzenia MY 90, które zapewnia domownikom komfort cieplny
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– Zale y, jak liczy si  metry pod skosami. 

Chocia  w tym przypadku swobodne podej-

cie majstra do projektu okaza o si  cenne. 

Podwy szy ciany górnej kondygnacji, aby, 

jak to uj : „Lepiej wygl da o si  przez okna 

po aciowe”. W sumie dobrze si  sta o, gdy

powierzchnia u ytkowa pi tra zosta a dzi ki 

temu powi kszona.

Wa na decyzja
– Kiedy dom powsta  i zamontowane zosta y

instalacje, doszli my z m em do wniosku, 

e mieszka si  nam tu znacznie przyjemniej 

oraz znacznie bardziej komfortowo ni

w Warszawie – mówi pani domu. – I tak 

dom rekreacyjny sta  si  naszym domem 

rodzinnym. Mieszkanie w stolicy w dalszym 

ci gu mamy, ale tu w Be chowie sp dzamy 

wi kszo  roku.

Decyzja o przeprowadzce do Be chowa 

wymog a zastosowanie szeregu dodatkowych 

rozwi za  zwi zanych z termoizolacj .

Pocz tkowo we na mineralna wype niaj ca 

ciany domu przykryta zosta a od zewn trz-

nej strony domu deskami o grubo ci 25 mm, 

a od wewn trz p ytami gipsowo-kartonowy-

mi. Trzeba by o jednak zabezpieczy  budynek 

dodatkowo przed utrat  ciep a. Zosta  on 

wi c ocieplony dodatkowo styropianem za-

bezpieczonym warstw  tynku strukturalnego 

u o onego na siatce.

– Aby chroni  ciep o, zdecydowali my

si  na trzyszybowe okna drewniane firmy 

Urz dowski. Dzisiaj, kiedy na rynku jest bar-

dzo du o dobrych firm, warto wspomnie , e

ju  wówczas by a to firma oferuj ca najwy sz

jako  – wspomina gospodarz. – Pod oga

jest wykonana z desek sosnowych polakiero-

wanych ekologicznym, matowym lakierem. 

Ceramiczne p ytki pod ogowe pojawiaj  si

natomiast w tzw. ci gach komunikacyjnych: 

hol i korytarze oraz w kuchni i azienkach. 

Dzi ki nim atwiej jest utrzyma  czysto .

Jest jednak jeszcze jeden powód ich u o enia. 

Znajduje si  pod nimi elektryczne ogrzewanie 

pod ogowe. Wprawdzie zu ywa ono sporo 

energii, ale zapewnia komfort cieplny.

Ogrzewanie
Decyzja o przeprowadzce do Be chowa 

poci gn a za sob  tak e zmiany w sposobie 

ogrzewania domu.

– Zacz em my le  o wspomo eniu dotych-

czasowego rozwi zania – mówi Aleksander 

Archanowicz. – W tamtych czasach pracowa-

em w firmie „Climex” b d cej dystrybutorem 

urz dze  DAIKIN na Europ rodkow

Krystyna i Aleksander stworzyli wn trza, 

w których meble z ró nych okresów i stylów tworz

harmonijn  ca o . ciany ozdobione s  natomiast 

licznymi zdj ciami, rysunkami i obrazami

Przy zakupie wyposa enia domu bardzo cz sto 

kierowali my si  odruchem. St d stare komody, 

skrzynie, krzes a, a nawet walizki obok ca kiem 

wspó czesnych mebli – podkre la Aleksander 

Archanowicz

Aby zewn trzna jednostka klimatyzacyjna spe nia a swoj  rol  w sposób nale yty, musi mie

zapewniony odpowiedni dop yw wie ego powietrza. Wa ne jest to przede wszystkim wówczas, 

kiedy pracuje w trybie ogrzewania. Wymiennik pe ni wtedy rol  parownika i odbiera ciep o.

Jednostk  zewn trzn  mo na ulokowa  nie tylko na zewn trz budynku, ale równie  na strychu. 

Dobrym przyk adem jest dom w Be chowie i ustawienie MY 90. Decyduj c si  na takie rozwi -

zanie, nale y zadba  o zapewnienie sta ego dop ywu wie ego powietrza do jednostki. W prze-

ciwnym razie wymrozimy strych lub zamienimy go w piekarnik (zale nie od pory roku).

Aby zapewni  nale yte warunki, gospodarz domu w Be chowie zamontowa  w cianie szczyto-

wej kratk  transferow . To przez ni  ciep e powietrze (latem, kiedy urz dzenie pracuje w trybie 

ch odzenia) jest wyrzucane na zewn trz, a zim  kratka zapewnia dop yw powietrza, z które-

go czerpane jest ciep o do ogrzewania. Takie rozwi zanie jest bardzo korzystne, gdy  w okre-

sie mrozów, gdy w czony jest tryb grzania, co jaki  czas musi nast pi  cykl rozmra ania/

odszraniania jednostki. Przy konwencjonalnych sposobach monta u pojawiaj  si  czasami 

k opoty z odprowadzeniem skroplin (zamarzaj ). Na strychu nawet przy bardzo niskiej tem-

peraturze zewn trznej jest zawsze troch  cieplej (woda wolniej zamarza).  Pod urz dzeniem 

umieszczona jest wanienka z blachy ocynkowanej, na któr  sp ywaj  skropliny (pó niej od-

prowadzane do kanalizacji).

Rada dla montuj cych jednostki zewn trzne 
klimatyzacji

Polecam takie rozwi zanie, 

gdy  jest sprawdzone nie tylko 

w moim domu, ale równie

w domach wielu moich kolegów, 

którzy podpatrzyli ten pomys

– mówi Aleksander Archanowicz. 

– Przep yw powietrza u atwia 

kana  wykonany z drewna, 

który czy otwór w cianie 

z urz dzeniem

(niewidoczny na zdj ciu)
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i Wschodni . Mieli my w magazynach urz -

dzenia, które ju  wysz y z produkcji… Mog em

wi c kupi  urz dzenie w pe ni sprawne 

w stosunkowo atrakcyjnej cenie. Kupi em wi c

pomp  ciep a tzw. Multi Split o symbolu MY 

90. Sk ada si  on z jednostki zewn trznej oraz 

pi ciu jednostek wewn trznych. To niezwykle 

solidne urz dzenia. Przez ca y, ponaddziesi -

cioletni okres eksploatacji ani razu nie uleg y

awarii. Zarówno elektronika, jak i pozosta e

elementy pracuj  bez zarzutu. A trzeba 

powiedzie , e urz dzenie pracuje niemal 

bez przerwy. Jesieni , wiosn  i zim  grzeje, 

a latem ch odzi, wi c w a ciwie nie ma okresu 

spoczynkowego. Pompa ciep a powietrze-

powietrze, któr  jest MY 90, pozwala na ogra-

niczenie pracy grzejników. Dzisiaj oczywi cie 

s  rozwi zania nowsze, takie jak chocia by

ALTHERMA, czyli pompa ciep a powietrze-

woda. Moja firma sprzedaje tych urz dze

ca kiem sporo. W nowych domach albo w tych, 

gdzie ju  zainstalowane by y grzejniki, ewen-

tualnie wodne ogrzewanie pod ogowe, urz -

dzenie sprawdza si wietnie. Ale w naszym 

domu musieliby my za o y  now  wewn trzn

instalacj  wodn .  Perspektywa prucia cian, 

zak adania grzejników lub co gorsza rurek pod 

pod og  jako  mnie nie ci gnie. Wi c mimo 

e sam propaguj  ALTHERM   jako system 

ekologiczny i energooszcz dny, pozostan  przy 

równie dobrym rozwi zaniu z u yciem pompy 

powietrze-powietrze. W salonie znajduje si

kominek, ale od pocz tku pe ni  on rol  deko-

racyjn . Chyba ka dy cz owiek lubi wpatrywa

si  w p omienie. Ten teatr ognia znali ju

ludzie mieszkaj cy w jaskiniach. Oczywi cie 

wówczas, gdy w kominku si  pali daje on 

spore ilo ci ciep a, trudno go jednak traktowa

jako system grzewczy, gdy  nie montowali my 

w nim p aszcza wodnego, ani kana ów do 

rozprowadzania ciep ego powietrza.

Dom i ludzie
Wystrój domu gospodarze podsumowuj

dwoma s owami – czysty eklektyzm.

– Nie preferujemy jakiego  wybranego 

stylu – podkre la Krystyna. – Za wszelk

cen  chcieli my natomiast unikn  elementów 

nowobogactwa. Dlatego te  stó  na pograniczu 

kuchni i salonu jest prostym sosnowym 

meblem wyszukanym w ofercie IKEI. Meble 

w kuchni tak e maj  fronty z naturalnego 

drewna, a nie z adnego supertworzywa, 

jakich teraz pe no w sprzeda y. Schody na 

pierwsze pi tro wykonywa  z d biny miejscowy 

stolarz. Bardzo cz sto przy zakupie mebli kie-

rowali my si  odruchem. St d stare komody, 

skrzynie, krzes a obok ca kiem wspó czesnych 

foteli. Jedno jest pewne, w ca ym domu nie ma 

mebli nowych, kupowanych w wykwintnych 

salonach meblowych. Cz ciej zaopatrywa-

li my si  na ró nego rodzaju wyprzeda ach 

lub u indywidualnych w a cicieli. Ci ostatni 

bardzo cz sto byli zadowoleni, e pozbywaj

si  starych gratów. W pi knej, malowanej, 

owickiej skrzyni, która stoi na pi trze, jej w a-

ciciel trzyma … w giel. Nic wi c dziwnego, 

e jej odnowienie kosztowa o wiele zachodu. 

Nasi przyjaciele, których cz sto tu go cimy, 

powtarzaj  cz sto, e nasz dom ma dusz .

– I dlatego jest on wraz ze swym otoczeniem 

nasz  najwi ksz  pasj  – dodaje pan domu. 

– Do moich obowi zków nale y piel gnowa-

nie drzew oraz krzewów, ich przycinanie, 

sadzenie.

– Pocz tkowo tutejsi mieszka cy traktowali 

nas nieufnie – wspomina Krystyna. – Niemal 

powszechne by y g osy, e nie wiadomo czego 

si  po tych warszawiakach spodziewa .

Prze amaniem lodów okaza o si  pierwsze 

pranie. Kiedy ju  je wywiesi am, zobaczy am 

s siadk  machaj c  do mnie zza p otu. 

„Ooo... a wy macie tak  sam  po ciel jak 

my!”, us ysza am zdziwiony g os. A pó niej 

powoli, powoli zostali my zaakceptowani 

przez miejscow  spo eczno . Widocznie nie 

okazali my si  tacy straszni, jak sobie ludzie 

wyobra ali. Teraz jeste my ju  swoi. Przed 

Bo ym Narodzeniem chodzimy po okolicznych 

domach w czapkach wi tego Miko aja i roz-

dajemy dzieciom prezenty.

 Wej cie na strych, na którym znajduje si

jednostka zewn trzna pompy ciep a MY 90, jest 

mo liwe dzi ki sk adanym, drewnianym schodom

 Aleksander Archanowicz, dyrektor do spraw rozwoju w firmie Daikin Airconditioning Poland, jest 

dumny ze swego domu, a jego upi kszanie traktuje jako jedn  z yciowych pasji

 Pi kna, r cznie malowana owicka skrzynia 

liczy oko o 150 lat. Gdyby nie kupili jej Krystyna 

i Aleksander uleg aby zniszczeniu, gdy  poprzedni 

w a ciciel przechowywa  w niej w giel
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