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W
e wspó czesnym budownictwie

nie ma miejsca na takie

„zabytki”. Amatorzy weso o

trzaskaj cych w palenisku polan posta-

wili na nowoczesne kominki z central-

nym rozprowadzeniem ciep ego powie-

trza albo eleganckie piecyki, na któ-

rych owszem, mo na postawi  czajnik,

eby mi o szumia a w nim woda, ale

o ugotowaniu obiadu na ma ej po-

wierzchni tzw. kozy, najcz ciej usta-

wianej w pokoju, nie ma mowy. Zazwy-

czaj piecyk taki montowany jest jako

dodatkowe ród o ciep a albo ozdoba,

poniewa  dzisiejsze piece wolno stoj -

ce, to ma e dzie a sztuki odlewniczej.

Starsi ludzie mówi , e jedzenie ugoto-

wane na kuchni, pod któr  pali si

INSPIRACJE Z POLSKI

KUCHNIA KAFLOWA Z PIECEM

Mo e to archaizm, ale jednak prawdziwa, kaflowa

kuchnia zawsze by a sercem domu. 

Na kuchennej p ycie weso o gada y garnki, 

w duchówce piek y si  jab ka, a wszyscy grzali 

zmarzni te d onie  przyk adaj c je do gor cych kafli.

Podobno jedzenie ugotowane na kuchni, pod któr

pali si  drewnem, ma inny smak. 

KATARZYNA LLEWA SKA-TTUKAJ

W kuchni, przy kuchni
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drewnem, ma inny smak. Podobno cia-

sto pieczone w tradycyjnej duchówce

(rodzaj  piekarnika) jest bardziej pul-

chne, kurczak delikatniejszy, a smak

grochówki czy wi tecznego bigosu,

który pyrkoli na p ycie, nie dorównuje

potrawom gotowanym na palniku albo

elektrycznej kuchence.

Dzi , w dobie dba o ci o zdrowe

od ywianie, wraca moda na gotowanie

posi ków na ogniu. Nawet ci, którzy nie

maj  mo liwo ci skorzystania z uroków

kuchni kaflowych, stawiaj  gustowne

grille i piece ogrodowe w pobli u do-

mów tylko po to, eby móc upiec chleb

czy mi siwo w komorze ogrzewanej

drewnem. W domu trudno o taki

„luksus”, poniewa  instalacje

kominowe w budownic-

twie jednorodzinnym maj

zazwyczaj tylko jedn  mo li-

wo  pod czenia ród a cie-

p a. Po zamontowaniu komin-

ka, pieca lub kozy i pieca cen-

tralnego ogrzewania, nie ma ju

mo liwo ci technicznych, eby w kuch-

ni stan a prawdziwa kaflowa kuchnia.

A nawet je eli jest, to ci ko zaczyna

dzie  od palenia w dwóch piecach. Naj-

lepszym rozwi zaniem jest po czenie

kuchni kaflowej, na której mo na goto-

wa   i pieca z p aszczem wodnym zasi-

laj cego kaloryfery w ca ym domu

– z bojlerem. Jest to propozycja dla pa-

sjonatów porannego rozniecania ognia

i mi o ników stylu rustykalnego, ponie-

wa  taka pieco-kuchnia najlepiej kom-

ponuje si  w starym domu, ale mo na j

z powodzeniem poleci  przysz ym w a-

cicielom nowoczesnych projektów.

Wszystko zale y od stopnia zami owa-

nia do ognia i do noszenia drewna. 

Budowa kuchni oparta jest na wk a-

dzie piecowym, który ma w ofercie

wi kszo  sk adów budowlanych i hur-

towni artyku ów metalowych. Ceny

wahaj  si  w zale no ci od producenta

i parametrów – na przyk ad za du y

wk ad kuchenny, potrzebny do ogrzania

100-120 m2 zap acimy ok. 660-700 z ,

za  za mniejszy ogrzewaj cy powierz-

chni  60-80 m2, ok. 520-600 z . W tym

samym sklepie lub hurtowni mo emy

kupi  p yt  kuchenn  z fajerkami lub

bez, o rozmiarach odpowiadaj cych

naszej wymarzonej kuchni (cena od

80-120 z ), oraz ram . Najpraktyczniej-

sze s  te z mosi nymi lub aluminiowy-

mi relingami, na których mo na powie-

si  r cznik, pogrzebacz albo szybko wy-

suszy  przemoczone r kawiczki. Ich

koszt, w zale no ci od wielko ci

i kszta tu, waha si  od 300 z  za ram

naro n  o wymiarach  90x110 cm, do

550 z  za ram  szafkow  o wymiarach

90x90 cm. Cena mo e by  wy sza, je eli

chcemy mie  kuchni  o wymiarach nie-

standardowych. Prawdziwa kuchnia

musi te  mie  duchówk . Mo e by

zwyk a z chromowanymi albo emalio-

wanymi drzwiczkami, z szybk  albo

bez, eliwna z ozdobnym zamkni ciem

albo prosty, czy zwyk a bez adnych

wymy lnych wzorów (140-400 z ).

Najlepiej, eby elementy zewn trz-

ne by y utrzymane w jednym sty-

lu, np. wszystkie wyko czenia

eliwne, mosi ne lub mosi -

dzowane. Dobrane w zbli onej

konwencji kolorystycznej

i wzorniczej elementy takie,

jak drzwiczki rewizyjne (30-50 z ),

czy taki drobiazg jak kratka wentylacyj-

na (80-280 z ), zagwarantuj , e ca o

kuchenno-piecowej kompozycji nabie-

rze szyku i elegancji. 

Niestety, drzwiczki wk adu pieco-

wego nie nale  do najpi kniejszych,

wygl dem przypominaj  raczej klapy

zbiorników na odpady. Je eli wi c chce-

my, eby ogólny wygl d kuchni paso-

wa  do naszego wyobra enia, to radz

ju  zawczasu uda  si  do kogo , kto

wiadczy us ugi kowalskie albo kuje

i spawa z gotowych elementów np.

ogrodzenia, bo jego pomoc b dzie na

pewno potrzebna. Toporne drzwiczki

mo na urozmaici  dospawanymi ele-

mentami ro linnymi lub geometryczny-

mi. W sklepach z akcesoriami komin-

kowymi mo na kupi  specjalne farby

KUCHNIA KAFLOWA Z PIECEM

DOBRE RRADY ZZDUNA:
Prosz  pami ta , eby fachowiec, który

stawia kuchni , zostawi  min. 15 cm wol-

nej przestrzeni pod p yt , na tzw. zamu-

lenie. Zdunowie zapominaj  o tym, a to

podstawowy b d; sadza i py  osadzaj

si  pod p yt  i zatykaj  kuchni .

W takim piecu nie wolno u ywa  do roz-

palania tzw. papieru powlekanego.

eby zapewni  w a ciwy ci g w paleni-

sku, nale y  regularnie czy ci  popielnik

i ca  kuchni  pod p yt .

Kuchnia z granatowych, glazurowanych kafli rozbiórkowych, pochodz cych ze starego poniemieckiego pieca.

Cz  jest g adka, na dole pas z kafli w t oczone wzory z motywami ro linnymi. Gzyms pieca wykorzystano

do zwie czenia kafli umieszczonych tu  nad p yt , powsta a miniaturowa  pó eczka na ci gle gubi ce si  pu-

de ka zapa ek. W rodku wk ad kuchenny potrzebny do ogrzania  100 m2, wietnie spe nia swoj  rol  za-

równo latem, jak i zim . Podmurówka z czerwonej ceg y ma ustabilizowa konstrukcj . Drzwiczki z moty-

wami ro linnymi, malowane na czarno z dodatkiem farby o odcieniu mosi dzu.
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aroodporne, które nadadz  drzwicz-

kom oryginalny czarny, lekko matowy

kolor, ale ich ceny s  do  wysokie.

Dlatego polecam ta sze rozwi zanie

– farb  do klocków hamulcowych i rur

wydechowych, do nabycia w sklepach

motoryzacyjnych.     

Jednak tym, co daje kuchni dusz

i okre la jej ogólny wizerunek, s  ka-

fle. W zale no ci od mo liwo ci finan-

sowych, gustu i wystroju wn trza,

mo na kupi  kafle t oczone, g adkie,

w ró nych kolorach i wzorach albo na

specjalne yczenie zamówi  r cznie

malowane. Wielu ludzi nie docenia

dobra p yn cego z posiadania kaflo-

wych pieców i w p dzie do nowoczes-

no ci te  ma e dzie a sztuki zdu skiej

cz sto s  rozbierane, a kafle wyrzuca-

ne. Warto wi c przed wizyt  w sklepie

popyta  znajomych, czy czasem kto

nie b dzie rozbiera  pieca lub starej

kuchni.

Ceny nowych kafli t oczonych,

o wymiarach 18,5x18,5 cm, w najbar-

dziej popularnych kolorach zielonym

lub br zowym, wahaj  si  od 9-20 z

za kafel rodkowy, ok. 15 z  za naro -

ny i ok. 8 z  za gzymsowy. Kafle malo-

wane s  dro sze, ich ceny zaczynaj

si  powy ej 80 z  za sztuk  i... nie

ko cz  si  tak pr dko. Nie musimy

jednak stawia  ca ej kuchni z kafli

malowanych r cznie, wystarczy ich

kilka w ród ca o ci zaprojektowanej

z g adkich powierzchni; mog  tworzy

scenk  o tematyce przyrodniczej albo

kompozycj  kwiatow .

Nad kuchni  powinien znajdowa

si  okap z systemem odprowadzania

lub poch aniania py ów i szkodliwych

substancji. Bywa tak, e warunki at-

mosferyczne na zewn trz p ataj  nam

psikusa i przy du ej ró -

nicy ci nie  czy zawiro-

waniach powietrza, spod

fajerki albo z popielnika

mo e na nas wyskoczy

nie bajkowa iskiereczka,

ale k by dymu wymie-

szanego z paskudn  sa-

dz  lub resztkami po-

pio u. Wtedy  okap cz -

ciowo zapobiegnie ich

rozprzestrzenianiu si

i wyci gnie wszystko do

przewodu wentylacyjne-

go tak, jak to robi  z za-

pachami, które wydosta-

j  si  z garnków i patel-

ni.

Bardzo przydatnym

rozwi zaniem mo e by

te  nisza, w której mo-

emy przechowywa

drewno na rozpa k  albo

brzozowe polana, które

oprócz tego, e b d

przeznaczone na opa ,

mog  czasowo spe nia

rol  dekoracyjn .

W chwili, gdy w niszy

nie ma drewna, mo e

sta  si  ona  sypialni

kota-piecucha. Je li lu-

bimy zimow  por  po-

siedzie  ko o rozgrza-

nych kafli, warto pomy-

le  o tzw. przypiecku,

czyli kaflowej awie,

bezpo rednio przylega-

j cej do komory dym-

nej. Wymoszczona 

poduszkami b dzie

wietnym miejscem 

odpoczynku dla spra-

gnionych ciep a

domowników i go ci.

Je li gospodyni lubi

otacza  si  ciekawymi

drobiazgami, nad kuch-

ni  mo na zaprojekto-

wa  gzyms, na którym

znajdzie si  miejsce dla

glinianego kogutka

przywiezionego z Ka-

szub, kamionkowego

dzbanka- wiecznika

czy miesznej szyszki

znalezionej podczas

ostatniego spaceru do

lasu. W kaflach powin-

ny znale  si  haczyki,

do wieszania na nich

wianków grzybów –

adne nie pachn  tak,

jak  te suszone nad

p yt .

W starych, wiej-

skich, domach, cz sto

stawiano jeden piec,

z paleniskiem np. w ko-

rytarzu lub w kuchni,

który jednocze nie

ogrzewa  dwa pokoje.

Je eli kuchnia, któr

planujemy postawi ,

b dzie jednym bokiem

przylega a do ciany

dzia owej, to mo emy

wykorzysta  to rozwi -

zanie i cz ciowo

„wpu ci ” j  do drugie-

go pomieszczenia, np.

azienki, pokoju czy

korytarza. Projekt po -

czonych piecem po-

mieszcze  sprawdza si

szczególnie w przypad-

ku azienek, które prze-

rabiane s  z ma ych

spi arni, gdzie trudno

jest zmie ci  jakikol-

wiek grzejnik. P aska

ciana kuchni nie za-

bierze du o miejsca,

a ciep o, jakie b dzie

oddawa a, mo e mia o

konkurowa  z tym, któ-

re wydobywa si  z elek-

trycznego piecyka. 

Projekt mo emy

oprze  na naszych w as-

nych pomys ach lub

zleci  specjali cie, ale

wykonanie i ostateczne

konsultacje musimy po-

wierzy  zdunowi. Najle-

piej, eby to by  do-

wiadczony fachowiec,

polecony nam przez 

kogo , kto ju  korzysta

z jego us ug. Na rynku

dzia a obecnie wiele

firm, które specjalizuj

si  w stawianiu komin-

ków i pieców, ale kuch-

nia kaflowa z wk adem

piecowym to zupe nie

INSPIRACJE Z POLSKI
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DOBRE RRADY
Piec, przy którego budowie wykorzy-

stano tylko kafle z wzorami (t oczone

lub malowane), sprawia wra enie

„prze adowanego”. Motywy ro linne

najlepiej komponuj  si   w ród kafli

g adkich, w formie jednorz dowego

szlaczka  lub pojedynczo rozmieszczo-

nych elementów zdobniczych. Mo na

te czy  kafle o ró nych kolorach, ale

najlepiej, eby mia y wtedy jednolit

powierzchni  (powlekane lub nie).

W sstarych ddomach kkuchnie uumiejsco-

wione bby y zzazwyczaj ood sstrony ppó -

nocnej, wwi c ss o ce zzagl da o ttam

rzadko. JJasne, mmiodowoz ote kkafle,

których oodcie  llekko wwpada ww ppoma-

ra cz, wietnie rrozja ni  cciemne ppo-

mieszczenie ii nnape ni  jje radosnym,

wie ym bblaskiem.

Ciemne kkafle wietnie kkomponuj

si  zz bbia cian . SS atwe ww utrzy-

maniu cczysto ci ii nnadaj  ppomiesz-

czeniu cciep , ttajemnicz  aatmosfer .

Zielony kkolor jjest nnajbardziej uuniwer-

salny, ppasuje zzarówno ddo jjasnych,

nas onecznionych kkuchni, jjak ii ddo cciem-

niejszych, ppó nocnych ppomieszcze .
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co  innego. Monta em samego pieca

powinien zaj  si  hydraulik, on te

doradzi nam, czy potrzebna b dzie

pompa wymuszaj ca obieg wody i gdzie

zamontowa  zbiornik wyrównawczy.

Pami tajmy te  o termometrze, który

pozwoli unikn  przykrych niespodzia-

nek zwi zanych z zagotowaniem si  wo-

dy w uk adzie.

Takie rozwi zanie kuchenno-pie-

cowe ma swoje wady i zalety; do plu-

sów mo emy zaliczy  niski koszt in-

westycji, (najta sze to 2000-2500 z ),

co w porównaniu z ka dym innym

systemem grzewczym jest naprawd

ma  kwot . Du e znaczenie ma te

fakt, e mo emy pali  w takim piecu

suchym i mokrym drewnem, zarówno

li ciastym, jak i iglastym (co w komin-

kach jest niemo liwe), w glem, kok-

sem, brykietami wiórowymi, w glowy-

mi, torfowymi, torfowo-wiórowymi

itp.  O walorach zdobniczych, zdro-

wotnych i „nastrojotwórczych”, mo na

by napisa  ksi k , bo nic nie zast pi

ani weso ego ognia trzaskaj cego

w palenisku, ani wiatru hucz cego

w kominie. Problemem mo e by  je-

dynie fakt, e spalanie w tym piecu

przebiega du o szybciej ni  w nowo-

czesnych kominkach i kozach. Mokre,

drewniane

polana,

utrzymuj

w piecu,

którego

budowa

oparta jest

na

wk adzie

piecowym

du ym (do

100 m2),

temperatur  ok. 60°C

przez ok. 4-5 godzin. Przy pale-

niu w glem lub koksem ten

proces wyd u a si  do 6-8 go-

dzin, ale czyszczenie pieca z po-

zosta o ci po tym opale nie na-

le y do przyjemno ci. Najbar-

dziej godne polecenia jest jed-

nak drewno drzew li ciastych,

poniewa  nie zanieczyszcza pie-

ca ani przewodów kominowych,

a jego popió  mo e by  nawozem

w ogródku czy w sadzie. 

Do ogrzania domu wolno stoj -

cego, dwukondygnacyjnego

o powierzchni ok. 100 m2, z nienajlep-

sz  izolacj  ciepln , potrzeba rocznie

ok. 10 m3 drewna. Metr brzozy, je li

kupujemy j  u le niczego, w zale no ci

od rejonu kraju kosztuje ok. 120 z ,

koszt transportu i przygotowania

drewna (poci cie i por banie) to wyda-

tek ok. 200-300 z , co w sumie daje ok.

1400-1500 z .

Je li dodamy do tego oszcz dno ci

z tytu u tego, e nie musimy korzysta

z gazu ani pr du do gotowania i ogrze-

wania wody, to trzeba przyzna , e jest

to najbardziej ekonomiczny, cho  nie-

co zabytkowy system ogrzewania do-

mu. Zalet  takiej kuchni jest te  fakt,

e mo e nam ona s u y  nie tylko

zim  – dzi ki dwupoziomowemu

ustawieniu rusztów, mo na z niej

korzysta  równie  latem. Ruszt w naj-

ni szym po o eniu zapewnia zim

ogrzewanie wody w ca ym uk adzie

c.o., a w pozycji  „na lato”, dzia a tyl-

ko na „na pó  gwizdka”. Kaflowa 

powierzchnia nie oddaje wtedy ciep a,

wi c w piecu rozpalamy tylko po to,

eby ugotowa  obiad i zagrza  wod

w bojlerze. 

Mi o nicy wiejskich domów na

pewno doceni  ten projekt i dostrzeg

jego zalety, a to, e cz ciej trzeba si -

ga  po zmiotk  czy odkurzacz, to nic,

przy korzy ciach, jakie p yn  z faktu

posiadania w domu prawdziwej, 

wiejskiej kuchni.

KUCHNIA KAFLOWA Z PIECEM

Z rresztek nniewykorzystanych kkafli mmo na sskompo-

nowa  cciekawe wwyko czenie nnaro ników ciany ss -

siaduj cej zz ppieco-kkuchni  llub wwykorzysta  jje jjako

np. ppodstawki ppod ggarnek.

Po wwizycie uu sspecjalisty pproste ddrzwiczki wwk adu ppiecowego zzmieni  ssi  jjak zza ddotkni ciem

czarodziejskiej rró d ki
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