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KUCHNIA KAFLOWA Z PIECEM

W kuchni, przy kuchni
KATARZYNA LEWASKA-TTUKAJ

Moĝe to archaizm, ale jednak prawdziwa, kaflowa
kuchnia zawsze byïa sercem domu.
Na kuchennej pïycie wesoïo gadaïy garnki,
w duchówce piekïy siÚ jabïka, a wszyscy grzali
zmarzniÚte dïonie przykïadajÈc je do gorÈcych kafli.
Podobno jedzenie ugotowane na kuchni, pod którÈ
pali siÚ drewnem, ma inny smak.
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e wspóïczesnym budownictwie
nie ma miejsca na takie
„zabytki”. Amatorzy wesoïo
trzaskajÈcych w palenisku polan postawili na nowoczesne kominki z centralnym rozprowadzeniem ciepïego powietrza albo eleganckie piecyki, na których owszem, moĝna postawiÊ czajnik,
ĝeby miïo szumiaïa w nim woda, ale
o ugotowaniu obiadu na maïej powierzchni tzw. kozy, najczÚĂciej ustawianej w pokoju, nie ma mowy. Zazwyczaj piecyk taki montowany jest jako
dodatkowe ěródïo ciepïa albo ozdoba,
poniewaĝ dzisiejsze piece wolno stojÈce, to maïe dzieïa sztuki odlewniczej.
Starsi ludzie mówiÈ, ĝe jedzenie ugotowane na kuchni, pod którÈ pali siÚ
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drewnem, ma inny smak. Podobno ciasto pieczone w tradycyjnej duchówce
(rodzaj piekarnika) jest bardziej pulchne, kurczak delikatniejszy, a smak
grochówki czy ĂwiÈtecznego bigosu,
który pyrkoli na pïycie, nie dorównuje
potrawom gotowanym na palniku albo
elektrycznej kuchence.
DziĂ, w dobie dbaïoĂci o zdrowe
odĝywianie, wraca moda na gotowanie
posiïków na ogniu. Nawet ci, którzy nie
majÈ moĝliwoĂci skorzystania z uroków
kuchni kaflowych, stawiajÈ gustowne
grille i piece ogrodowe w pobliĝu domów tylko po to, ĝeby móc upiec chleb
czy miÚsiwo w komorze ogrzewanej
drewnem. W domu trudno o taki
„luksus”, poniewaĝ instalacje
kominowe w budownictwie jednorodzinnym majÈ
zazwyczaj tylko jednÈ moĝliwoĂÊ podïÈczenia ěródïa ciepïa. Po zamontowaniu kominka, pieca lub kozy i pieca centralnego ogrzewania, nie ma juĝ
moĝliwoĂci technicznych, ĝeby w kuchni stanÚïa prawdziwa kaflowa kuchnia.
A nawet jeĝeli jest, to ciÚĝko zaczynaÊ
dzieñ od palenia w dwóch piecach. Najlepszym rozwiÈzaniem jest poïÈczenie
kuchni kaflowej, na której moĝna gotowaÊ i pieca z pïaszczem wodnym zasilajÈcego kaloryfery w caïym domu
– z bojlerem. Jest to propozycja dla pasjonatów porannego rozniecania ognia
i miïoĂników stylu rustykalnego, poniewaĝ taka pieco-kuchnia najlepiej komponuje siÚ w starym domu, ale moĝna jÈ
z powodzeniem poleciÊ przyszïym wïaĂcicielom nowoczesnych projektów.
Wszystko zaleĝy od stopnia zamiïowania do ognia i do noszenia drewna.
Budowa kuchni oparta jest na wkïadzie piecowym, który ma w ofercie
wiÚkszoĂÊ skïadów budowlanych i hurtowni artykuïów metalowych. Ceny
wahajÈ siÚ w zaleĝnoĂci od producenta
i parametrów – na przykïad za duĝy
wkïad kuchenny, potrzebny do ogrzania
100-120 m2 zapïacimy ok. 660-700 zï,
zaĂ za mniejszy ogrzewajÈcy powierzchniÚ 60-80 m2, ok. 520-600 zï. W tym
samym sklepie lub hurtowni moĝemy
kupiÊ pïytÚ kuchennÈ z fajerkami lub
bez, o rozmiarach odpowiadajÈcych
naszej wymarzonej kuchni (cena od
80-120 zï), oraz ramÚ. Najpraktyczniejsze sÈ te z mosiÚĝnymi lub aluminiowy-

mi relingami, na których moĝna powiesiÊ rÚcznik, pogrzebacz albo szybko wysuszyÊ przemoczone rÚkawiczki. Ich
koszt, w zaleĝnoĂci od wielkoĂci
i ksztaïtu, waha siÚ od 300 zï za ramÚ
naroĝnÈ o wymiarach 90x110 cm, do
550 zï za ramÚ szafkowÈ o wymiarach
90x90 cm. Cena moĝe byÊ wyĝsza, jeĝeli
chcemy mieÊ kuchniÚ o wymiarach niestandardowych. Prawdziwa kuchnia
musi teĝ mieÊ duchówkÚ. Moĝe byÊ
zwykïa z chromowanymi albo emaliowanymi drzwiczkami, z szybkÈ albo
bez, ĝeliwna z ozdobnym zamkniÚciem
albo prosty, czy zwykïa bez ĝadnych
wymyĂlnych wzorów (140-400 zï).
Najlepiej, ĝeby elementy zewnÚtrzne byïy utrzymane w jednym stylu, np. wszystkie wykoñczenia
ĝeliwne, mosiÚĝne lub mosiÈdzowane. Dobrane w zbliĝonej
konwencji kolorystycznej
i wzorniczej elementy takie,
jak drzwiczki rewizyjne (30-50 zï),
czy taki drobiazg jak kratka wentylacyjna (80-280 zï), zagwarantujÈ, ĝe caïoĂÊ
kuchenno-piecowej kompozycji nabierze szyku i elegancji.
Niestety, drzwiczki wkïadu piecowego nie naleĝÈ do najpiÚkniejszych,

DOBRE RADY ZDUNA:
ProszÚ pamiÚtaÊ, ĝeby fachowiec, który
stawia kuchniÚ, zostawiï min. 15 cm wolnej przestrzeni pod pïytÈ, na tzw. zamulenie. Zdunowie zapominajÈ o tym, a to
podstawowy bïÈd; sadza i pyï osadzajÈ
siÚ pod pïytÈ i zatykajÈ kuchniÚ.
W takim piecu nie wolno uĝywaÊ do rozpalania tzw. papieru powlekanego.
¿eby zapewniÊ wïaĂciwy ciÈg w palenisku, naleĝy regularnie czyĂciÊ popielnik
i caïÈ kuchniÚ pod pïytÈ.

wyglÈdem przypominajÈ raczej klapy
zbiorników na odpady. Jeĝeli wiÚc chcemy, ĝeby ogólny wyglÈd kuchni pasowaï do naszego wyobraĝenia, to radzÚ
juĝ zawczasu udaÊ siÚ do kogoĂ, kto
Ăwiadczy usïugi kowalskie albo kuje
i spawa z gotowych elementów np.
ogrodzenia, bo jego pomoc bÚdzie na
pewno potrzebna. Toporne drzwiczki
moĝna urozmaiciÊ dospawanymi elementami roĂlinnymi lub geometrycznymi. W sklepach z akcesoriami kominkowymi moĝna kupiÊ specjalne farby

Kuchnia z granatowych, glazurowanych kafli rozbiórkowych, pochodzÈcych ze starego poniemieckiego pieca.
CzÚĂÊ jest gïadka, na dole pas z kafli w tïoczone wzory z motywami roĂlinnymi. Gzyms pieca wykorzystano
do zwieñczenia kafli umieszczonych tuĝ nad pïytÈ, powstaïa miniaturowa póïeczka na ciÈgle gubiÈce siÚ pudeïka zapaïek. W Ărodku wkïad kuchenny potrzebny do ogrzania 100 m2, Ăwietnie speïnia swojÈ rolÚ zarówno latem, jak i zimÈ. Podmurówka z czerwonej cegïy ma ustabilizowaÊ konstrukcjÚ. Drzwiczki z motywami roĂlinnymi, malowane na czarno z dodatkiem farby o odcieniu mosiÈdzu.
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DOBRE RADY
Piec, przy którego budowie wykorzystano tylko kafle z wzorami (tïoczone
lub malowane), sprawia wraĝenie
„przeïadowanego”. Motywy roĂlinne
najlepiej komponujÈ siÚ wĂród kafli
gïadkich, w formie jednorzÚdowego
szlaczka lub pojedynczo rozmieszczonych elementów zdobniczych. Moĝna
teĝ ïÈczyÊ kafle o róĝnych kolorach, ale
najlepiej, ĝeby miaïy wtedy jednolitÈ
powierzchniÚ (powlekane lub nie).

ĝaroodporne, które nadadzÈ drzwiczkom oryginalny czarny, lekko matowy
kolor, ale ich ceny sÈ doĂÊ wysokie.
Dlatego polecam tañsze rozwiÈzanie
– farbÚ do klocków hamulcowych i rur
wydechowych, do nabycia w sklepach
motoryzacyjnych.
Jednak tym, co daje kuchni duszÚ
i okreĂla jej ogólny wizerunek, sÈ kafle. W zaleĝnoĂci od moĝliwoĂci finansowych, gustu i wystroju wnÚtrza,
moĝna kupiÊ kafle tïoczone, gïadkie,
w róĝnych kolorach i wzorach albo na
specjalne ĝyczenie zamówiÊ rÚcznie
malowane. Wielu ludzi nie docenia
dobra pïynÈcego z posiadania kaflowych pieców i w pÚdzie do nowoczesnoĂci te maïe dzieïa sztuki zduñskiej
czÚsto sÈ rozbierane, a kafle wyrzucane. Warto wiÚc przed wizytÈ w sklepie
popytaÊ znajomych, czy czasem ktoĂ
nie bÚdzie rozbieraï pieca lub starej
kuchni.
Ceny nowych kafli tïoczonych,
o wymiarach 18,5x18,5 cm, w najbardziej popularnych kolorach zielonym
lub brÈzowym, wahajÈ siÚ od 9-20 zï
za kafel Ărodkowy, ok. 15 zï za naroĝny i ok. 8 zï za gzymsowy. Kafle malowane sÈ droĝsze, ich ceny zaczynajÈ
siÚ powyĝej 80 zï za sztukÚ i... nie
koñczÈ siÚ tak prÚdko. Nie musimy
jednak stawiaÊ caïej kuchni z kafli
malowanych rÚcznie, wystarczy ich
kilka wĂród caïoĂci zaprojektowanej
z gïadkich powierzchni; mogÈ tworzyÊ
scenkÚ o tematyce przyrodniczej albo
kompozycjÚ kwiatowÈ.
Nad kuchniÈ powinien znajdowaÊ
siÚ okap z systemem odprowadzania
lub pochïaniania pyïów i szkodliwych
substancji. Bywa tak, ĝe warunki atmosferyczne na zewnÈtrz pïatajÈ nam
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psikusa i przy duĝej róĝnicy ciĂnieñ czy zawirowaniach powietrza, spod
fajerki albo z popielnika
moĝe na nas wyskoczyÊ
nie bajkowa iskiereczka,
ale kïÚby dymu wymieszanego z paskudnÈ sadzÈ lub resztkami popioïu. Wtedy okap czÚĂciowo zapobiegnie ich
rozprzestrzenianiu siÚ
i wyciÈgnie wszystko do
przewodu wentylacyjnego tak, jak to robi z zapachami, które wydostajÈ siÚ z garnków i patelni.
Bardzo przydatnym
rozwiÈzaniem moĝe byÊ
teĝ nisza, w której moĝemy przechowywaÊ
drewno na rozpaïkÚ albo
brzozowe polana, które
oprócz tego, ĝe bÚdÈ
przeznaczone na opaï,
mogÈ czasowo speïniaÊ
rolÚ dekoracyjnÈ.
W chwili, gdy w niszy
nie ma drewna, moĝe
staÊ siÚ ona sypialniÈ
kota-piecucha. JeĂli lubimy zimowÈ porÈ posiedzieÊ koïo rozgrzanych kafli, warto pomyĂleÊ o tzw. przypiecku,
czyli kaflowej ïawie,
bezpoĂrednio przylegajÈcej do komory dymnej. Wymoszczona
poduszkami bÚdzie
Ăwietnym miejscem
odpoczynku dla spragnionych ciepïa
domowników i goĂci.
JeĂli gospodyni lubi
otaczaÊ siÚ ciekawymi
drobiazgami, nad kuchniÈ moĝna zaprojektowaÊ gzyms, na którym
znajdzie siÚ miejsce dla
glinianego kogutka
przywiezionego z Kaszub, kamionkowego
dzbanka-Ăwiecznika
czy Ămiesznej szyszki
znalezionej podczas
ostatniego spaceru do

lasu. W kaflach powinny znaleěÊ siÚ haczyki,
do wieszania na nich
wianków grzybów –
ĝadne nie pachnÈ tak,
jak te suszone nad
pïytÈ.
W starych, wiejskich, domach, czÚsto
stawiano jeden piec,
z paleniskiem np. w korytarzu lub w kuchni,
który jednoczeĂnie
ogrzewaï dwa pokoje.
Jeĝeli kuchnia, którÈ
planujemy postawiÊ,
bÚdzie jednym bokiem
przylegaïa do Ăciany
dziaïowej, to moĝemy
wykorzystaÊ to rozwiÈzanie i czÚĂciowo
Zielony kolor jest najbardziej uniwer„wpuĂciÊ” jÈ do drugiesalny, pasuje zarówno do jasnych,
go pomieszczenia, np.
nasïonecznionych kuchni, jak i do ciemïazienki, pokoju czy
niejszych, póïnocnych pomieszczeñ.
korytarza. Projekt poïÈczonych piecem pomieszczeñ sprawdza siÚ
szczególnie w przypadku ïazienek, które przerabiane sÈ z maïych
spiĝarni, gdzie trudno
jest zmieĂciÊ jakikolwiek grzejnik. Pïaska
Ăciana kuchni nie zabierze duĝo miejsca,
a ciepïo, jakie bÚdzie
oddawaïa, moĝe Ămiaïo
konkurowaÊ z tym, które wydobywa siÚ z elektrycznego piecyka.
Projekt moĝemy
W starych domach kuchnie umiejscooprzeÊ na naszych wïaswione byïy zazwyczaj od strony póïnocnej, wiÚc sïoñce zaglÈdaïo tam
nych pomysïach lub
rzadko. Jasne, miodowozïote kafle,
zleciÊ specjaliĂcie, ale
których odcieñ lekko wpada w pomawykonanie i ostateczne
rañcz, Ăwietnie rozjaĂniÈ ciemne pokonsultacje musimy pomieszczenie i napeïniÈ je radosnym,
wierzyÊ zdunowi. NajleĂwieĝym blaskiem.
piej, ĝeby to byï doĂwiadczony fachowiec,
polecony nam przez
kogoĂ, kto juĝ korzystaï
z jego usïug. Na rynku
dziaïa obecnie wiele
firm, które specjalizujÈ
siÚ w stawianiu kominCiemne kafle Ăwietnie komponujÈ
ków i pieców, ale kuchsiÚ z biaïÈ ĂcianÈ. SÈ ïatwe w utrzynia kaflowa z wkïadem
maniu czystoĂci i nadajÈ pomieszczeniu ciepïÈ, tajemniczÈ atmosferÚ.
piecowym to zupeïnie
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coĂ innego. Montaĝem samego pieca
powinien zajÈÊ siÚ hydraulik, on teĝ
doradzi nam, czy potrzebna bÚdzie
pompa wymuszajÈca obieg wody i gdzie
zamontowaÊ zbiornik wyrównawczy.
PamiÚtajmy teĝ o termometrze, który
pozwoli uniknÈÊ przykrych niespodzianek zwiÈzanych z zagotowaniem siÚ wody w ukïadzie.
Takie rozwiÈzanie kuchenno-piecowe ma swoje wady i zalety; do plusów moĝemy zaliczyÊ niski koszt inwestycji, (najtañsze to 2000-2500 zï),
co w porównaniu z kaĝdym innym
systemem grzewczym jest naprawdÚ
maïÈ kwotÈ. Duĝe znaczenie ma teĝ
fakt, ĝe moĝemy paliÊ w takim piecu
suchym i mokrym drewnem, zarówno
liĂciastym, jak i iglastym (co w kominkach jest niemoĝliwe), wÚglem, koksem, brykietami wiórowymi, wÚglowymi, torfowymi, torfowo-wiórowymi
itp. O walorach zdobniczych, zdrowotnych i „nastrojotwórczych”, moĝna
by napisaÊ ksiÈĝkÚ, bo nic nie zastÈpi
ani wesoïego ognia trzaskajÈcego
w palenisku, ani wiatru huczÈcego
w kominie. Problemem moĝe byÊ jedynie fakt, ĝe spalanie w tym piecu
przebiega duĝo szybciej niĝ w nowoczesnych kominkach i kozach. Mokre,
drewniane
polana,
utrzymujÈ
w piecu,
którego
budowa
oparta jest
na
wkïadzie
piecowym
duĝym (do
100 m2),
temperaturÚ ok. 60°C
przez ok. 4-5 godzin. Przy paleniu wÚglem lub koksem ten
proces wydïuĝa siÚ do 6-8 godzin, ale czyszczenie pieca z pozostaïoĂci po tym opale nie naleĝy do przyjemnoĂci. Najbardziej godne polecenia jest jednak drewno drzew liĂciastych,
poniewaĝ nie zanieczyszcza pieca ani przewodów kominowych,
a jego popióï moĝe byÊ nawozem
w ogródku czy w sadzie.
Do ogrzania domu wolno stojÈcego, dwukondygnacyjnego

Z resztek niewykorzystanych kafli moĝna skomponowaÊ ciekawe wykoñczenie naroĝników Ăciany sÈsiadujÈcej z pieco-kkuchniÈ lub wykorzystaÊ je jako
np. podstawki pod garnek.

o powierzchni ok. 100 m2, z nienajlepszÈ izolacjÈ cieplnÈ, potrzeba rocznie
ok. 10 m3 drewna. Metr brzozy, jeĂli
kupujemy jÈ u leĂniczego, w zaleĝnoĂci
od rejonu kraju kosztuje ok. 120 zï,
koszt transportu i przygotowania

drewna (pociÚcie i porÈbanie) to wydatek ok. 200-300 zï, co w sumie daje ok.
1400-1500 zï.
JeĂli dodamy do tego oszczÚdnoĂci
z tytuïu tego, ĝe nie musimy korzystaÊ
z gazu ani prÈdu do gotowania i ogrzewania wody, to trzeba przyznaÊ, ĝe jest
to najbardziej ekonomiczny, choÊ nieco zabytkowy system ogrzewania domu. ZaletÈ takiej kuchni jest teĝ fakt,
ĝe moĝe nam ona sïuĝyÊ nie tylko
zimÈ – dziÚki dwupoziomowemu
ustawieniu rusztów, moĝna z niej
korzystaÊ równieĝ latem. Ruszt w najniĝszym poïoĝeniu zapewnia zimÈ
ogrzewanie wody w caïym ukïadzie
c.o., a w pozycji „na lato”, dziaïa tylko na „na póï gwizdka”. Kaflowa
powierzchnia nie oddaje wtedy ciepïa,
wiÚc w piecu rozpalamy tylko po to,
ĝeby ugotowaÊ obiad i zagrzaÊ wodÚ
w bojlerze.
MiïoĂnicy wiejskich domów na
pewno doceniÈ ten projekt i dostrzegÈ
jego zalety, a to, ĝe czÚĂciej trzeba siÚgaÊ po zmiotkÚ czy odkurzacz, to nic,
przy korzyĂciach, jakie pïynÈ z faktu
posiadania w domu prawdziwej,
wiejskiej kuchni.
Q

Po wizycie u specjalisty proste drzwiczki wkïadu piecowego zmieniÈ siÚ jak za dotkniÚciem
czarodziejskiej róĝdĝki

1−2

2007

27

