
Zapraszamy 
telewizję sudecką
do zapoznania się z naszym domem z materiałów naturalnych



Budujemy dom! ekologiczny, zdrowy, 
z naturalnych materiałów. Będzie 
nieodpłatnie otwarty do zwiedzania dla 
wszystkich zainteresowanych, będzie 
można go także wynająć. Projekt 
architektoniczny udostępnimy  
na zasadach open source.



wybierając drewno i słomę wspieramy 
loklanych rolników. są to materiały łatwo 
dostępne w każdej części Polski -  
nie wymagają dalekiego transportu.

Naturalne materiały nie wymagają dużego 
przetwarzania. Przez cały swój cykl życia są 
przyjazne środowisku.

tynki gliniane zachowują stałą wilgotność 
w pomieszczeniu, dzięki czemu nie rozwijają 
się bakterie i grzyby, a mieszkańcy nie cierpią 
na choroby dróg oddechowych i alergie.



Budowę rozpoczęliśmy w połowie czerwca  
i planujemy zakończyć w pierwszych dniach 
sierpnia. co tydzień przyjeżdża do nas ekipa 
warsztatowiczów, która pod okiem trzech 
specjalistów z Biohabitat.Opole uczy się 
budować. wspólnie pracujemy, gotujemy, jemy  
i spędzamy wieczory przy ognisku. 



dom powstaje w malutkiej wsi Potoczek  
w kotlinie kłodzkiej. z okien rozciąga się  
piękny widok na sudety. 



weroNika siwiec
zainicjowałam projet Budujemy dom razem  
ze stasiem kamionką w maju 2014 roku. 
jestem absolwentką wydziału architektury 
Politechniki warszawskiej i obecnie studentką 
wzornictwa na asP w warszawie. Projekt 
Budujemy dom realizuję w ramach pracy 
magisterskiej. jestem członkinią ogólnopolskiego 
stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.
www.weronikasiwiec.com

mech Build
czyli architekci anka zawadzka i janek dowgiałło. 
zostaliśmy zaproszeni przez weronikę do 
współpracy przy projekcie w listopadzie 2014.
działamy na polach architektury naturalnej, 
zrównoważonego designu, urbanistyki  
i interwencji przestrzennych. jesteśmy członkami 
ogólnopolskiego stowarzyszenia Budownictwa 
Naturalnego. 
www.mech.build

www.weronikasiwiec.com
www.mech.build


BiohaBitat.oPole
warsztaty prowadzi trzech chłopaków z ekipy 
budowniczych naturalnych Biohabitat.opole. są 
specjalistami od technologii słomianych, zielonych 
dachów, tynków glinianych i wapiennych.
www.fb.com/biohabitat.opole

https://www.facebook.com/biohabitat.opole


Na budowach naturalnych panuje niesamowita atmosfera i energia.
wspólna praca jest wyczerpująca, ale łączy, przełamuje bariery i różnice. 

Po pracy ogniska, długie rozmowy i oczywiście wspólnie przygotowane jedzenie,  
które po męczącym dniu smakuje najlepiej na świecie. 

chcesz nas odwiedzić? zapraszamy na Parapetówkę, którą organizujemy w pierwszy 
weekend sierpnia. Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej.

https://www.facebook.com/events/392307207645998/


zapraszam do kontaktu

weronika siwiec
tel. 695 829 967

budujemy@domwpotoczku.pl

www.domwpotoczku.pl
www.fb.com/budujemydomwpotoczku

PartNerzy


