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W
szêdzie na ziemiach polskich,
przez d³ugie wieki odciêtych
od pobocznych wp³ywów kul-

turowych spotykamy identyczne mo-
tywy konstrukcyjno-zdobnicze. Na
Kurpiach, Pomorzu, Œl¹sku, Wo³yniu,
wszêdzie tam, gdzie tylko lud polski
zamieszkiwa³, mo¿emy spotkaæ wêg³o-
we ciêcia bali „w zr¹b”, daszki nakry-
waj¹ce wierzchni¹ belkê œciany szczy-
towej wsparte na „rysiach”, zastrza³y
w drzwiach i bramach tzw. „psy” albo
„mieczyki”. „Pazdury”, „szparogi” al-
bo „koniki” krzy¿uj¹ce siê na licu
szczytowym dachu, œciany szczytowe
szalowane w „s³oneczka” i „piero¿ki”,
nie s¹ tylko cech¹ charakterystyczn¹
budownictwa Podhala, ale ca³ej Polski.
Ozdobne wykoñczenia okien, z otwo-
rami w kszta³cie serc i motywów kwia-
towych, nie s¹ zarezerwowane tylko
dla okolic górskich, mo¿na je spotkaæ

nawet na Wybrze¿u, w niemieckiej ar-
chitekturze miêdzywojnia, która
w miejscowoœciach wypoczynkowych
charakteryzowa³a siê wyj¹tkow¹ mie-
szank¹ stylów. Do dziœ drewniane do-
my szczyc¹ siê wykoñczeniami, któ-
rych charakter wskazuje na bawarskie
lub tyrolskie pochodzenie pierwszego
w³aœciciela albo projektanta, nawet
murowane kamienice, które nale¿a³y
najprawdopodobniej do bogatych
mieszczan mia³y drewniane wykoñcze-
nia werand i ganków. 

Nie wszystkie stare,
drewniane domy
mia³y szansê prze-

trwaæ do dziœ. Zapomniane, pozostawio-
ne samym sobie, sk³aniaj¹ dach ku zie-
mi. Chêæ polepszenia warunków byto-
wych ludzi miast i wsi odsunê³a w nie-
pamiêæ ma³e, drewniane cha³upy i po-

zwoli³a, ¿eby popad³y w ruinê. Tak te¿
by³o z mazurskimi chatami, których
wiêkszoœæ, po kilku falach emigracji
mieszkañców „za chlebem”, uleg³a zapo-
mnieniu. Wzbogaceni za oceanem Ma-
zurzy nie chc¹ mieszkaæ w skromnych
chatach, które przypominaj¹ im czasy
biedy i niedostatku, wol¹ postawiæ no-
we, okaza³e i wygodne domy œwiadcz¹ce
o dobrobycie. S¹ jednak ludzie, którzy
kochaj¹ stare, drewniane mazurskie
chaty, ratuj¹ je i przywracaj¹ im dawn¹
œwietnoœæ. Dziêki staraniom pañstwa
Danuty i Krzysztofa Worobców, pasjo-
natów i mi³oœników tutejszej architek-
tury, uda³o siê ocaliæ kilka domów, któ-
re dziœ tworz¹ osadê kulturow¹ wsi ma-
zurskiej. Drewniane, wal¹ce siê chaty
wynalezione gdzieœ w mazurskich zaka-
markach zosta³y rozebrane, przeniesio-
ne do Kadzid³owa i tu z³o¿one. To co
inni uwa¿aliby za szaleñstwo, lub skaza-
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„Zamieszkasz w drewnianym domu

i dobrze Ci bêdzie w nim.

Pud³o z sosnowych belek. 

Na belkach ¿ywiczne sêki.

Las pod werandê podejdzie 

na wyci¹gniêcie rêki.

Wieczorem w niebieskie smugi 

na polu u³o¿y siê dym.”

(Jerzy Zagórski, z tomu „Wyprawy”)

KATARZYNA LLEWAÑSKA-TTUKAJ

CHATY POLSKIE

A mnie siê marzy
kurna chata...

Od redakcji

W ró¿nych zak¹tkach œwiata, np. w Danii,

w dzielnicy prostytutek z czasów Andersena,

widywaliœmy ca³e dzielnice domków bardziej

ni¿ skromnych, budowanych sto, dwieœcie

i wiêcej lat temu, malutkich, bez wygód, 

z sufitem wprost nad g³ow¹, w których

zamieszkaæ jest bardzo trendy i kosztuje to nie

ma³e sumy. Mo¿e i w Polsce nied³ugo stara

drewniana, a do tego stylowa cha³upa bêdzie

warta bajoñskie sumy...

Mazury

inspiracje.qxd  2007-05-29  12:29  Page 26



li na niepowodzenie ju¿ na samym po-
cz¹tku, okaza³o siê wspania³ym przed-
siêwziêciem. Najpierw uda³o siê zrekon-
struowaæ dom, w którym dziœ mieœci siê
ober¿a pañstwa Worobców „Pod psem”,
a póŸniej dwa budynki gospodarcze
i piêkn¹ cha³upê podcieniow¹. Ober¿a
jest dziœ jednym z najbardziej klima-
tycznych miejsc na Mazurach. Miesz-
kañcy Warszawy potrafi¹ jechaæ trzy go-
dziny ze stolicy, ¿eby w mazurskiej g³u-
szy zjeœæ niedzielny obiad. We wnêtrzu
ober¿y panuje niepowtarzalny klimat:
mnóstwo tu starych mebli, sprzêtów co-
dziennego u¿ytku, unosi siê zapach
chleba i przypraw. ¯eby zachowaæ natu-
ralny charakter domu gospodarze zre-
konstruowali, lub odrestaurowali orygi-
nalne drewniane elementy konstrukcyj-
ne: pod³ogi, sufity, schody, drzwi i ramy
okienne. Ciekawostk¹ s¹ gliniane tynki,
które do z³udzenia przypominaj¹ g³adŸ!
Pomalowane na odwa¿ne, weso³e kolory
œciany rozœwietlaj¹ pomieszczenia
i optymistycznie nastrajaj¹ goœci. „S¹
miejsca, do których biegnie siê nawet
we œnie”, ober¿a jest w³aœnie takim
miejscem, do którego pobiegnê jeszcze
nie raz; obieca³am to kotom i psu Irty-
szowi, którego sylwetka widnieje na
szyldzie przy drodze.
Kadzid³owska osada powsta³a ju¿ po
rekonstrukcji domu, w którym mieœci
siê ober¿a, wiêc pañstwo Worobiec
mieli ju¿ pewne doœwiadczenia. Mimo
to czeka³o ich mnóstwo niespodzianek;
a to fundamenty zosta³y Ÿle zaprojekto-

wane i z jednej strony trzeba by³o sku-
waæ, a z drugiej domurowywaæ, a to me-
todê tynkowania trzeba by³o zmieniæ.
By³y chwile piêkne, by³y i trudne, ale za-
wsze wiedzieli, ¿e to co robi¹ ma sens.
W budynkach osady wszystko wygl¹da
tak, jakby w³aœnie wyszli st¹d ludzie:
w szafie wisz¹ przyszykowane na nie-
dzielê œwi¹teczne ubrania, na parapecie
le¿y ksi¹¿ka, a w komorze stoj¹ s³oje
z przetworami i susz¹ siê zio³a. W bu-
dynkach gospodarczych stoj¹ pojemniki
na zbo¿e, narzêdzia i tylko daty na pod-
rêcznikach w odtworzonej klasie szkol-
nej, przypominaj¹ nam, ¿e to ju¿ kiedyœ
by³o...
Osada to nie skansen, ani muzeum, to
pocztówka z przesz³oœci, co tracimy
zaszywaj¹c siê w domach z wielkiej
p³yty i mieszkaj¹c anonimowo w ludz-
kich mrowiskach. Zainteresowanie ja-
kim cieszy siê Kadzid³owo, to przy-
k³ad tego jak bardzo wa¿ny jest dla
nas, ludzi wspó³czesnych kontakt
z przesz³oœci¹ i z natur¹. Drewniane
domy, ich zapach i atmosfera jaka pa-
nuje wewn¹trz, cofaj¹ nas w czasie
i ucz¹ szacunku do historii i drewna,
które przez wieki by³o podstawowym 
budulcem.
Podró¿uj¹c po Mazurach mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e obok murowanych „kosz-
marków” zaczynaj¹ powstawaæ nowe
drewniane domy, a pañstwo Worobiec

maj¹ coraz wiêcej sprzymierzeñców
w swojej walce o zachowanie w krajo-
brazie elementów architektury tego
regionu. Z grup¹ przyjació³ za³o¿yli
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Krajobrazu Kulturowego Mazur –
„Sadyba”, którego zadaniem jest za-
chowanie dla przysz³ych pokoleñ naj-
piêkniejszych, mazurskich zak¹tków.
W Ga³kowie, niedaleko wspomniane-
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Ustawione ww ¿¿o³nierskim sszyku ddomy ww KKlonie,

wspominaj¹ ddawne, ddobre cczasy, kkiedy ootacza³a jje

wiekowa, kkurpiowska ppuszcza

Mazurskie bbezdro¿a. NNajpierw llas, ppotem... tte¿ llas. DDalej ppola, ³³¹ki, bb³otnista oo kka¿dej pporze rroku ddroga

i wreszcie jjest! SStary, ddrewniany ddom ccieszy ssw¹ uurod¹, ddziœ mmieœci ssiê ttu oober¿a „„Pod ppsem”. OOn mmia³

szczêœcie; wwychuchany, wwydmuchany, ootoczony ttajemniczoœci¹ ii cciep³em, ccieszy ssw¹ uurod¹ ggoœci KKadzid³owa

Dawne mmetody kk³adzenia ttynków; kko³ki wwbite

w œcianê nnie ppozwala³y ssp³yn¹æ mmasie. JJeœli ppoku-

simy ssiê nna ggliniane ttynki, tto llepiej nnak³adaæ jje nna

siatkê zz ww¹skich llistewek. WW zzastygaj¹c¹ mmasê

wciska ssiê kkamienie, kktóre ppowoduj¹, ¿¿e wwilgotna

jeszcze mmieszanka ggliny ii ppiasku wwype³ni œœciœle

konstrukcjê

Mieszkañcy Warszawy potrafi¹ jechaæ trzy godziny ze stolicy, ¿eby
w mazurskiej g³uszy zjeœæ niedzielny obiad.
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INSPIRACJE CHATY POLSKIE

go Kadzid³owa, trwaj¹ prace wykoñ-
czeniowe przy rekonstrukcji dworku
³owczego, który po wielu latach nisz-
czenia zosta³ tu przeniesiony ze Szty-
nortu.

Na pograniczu Ma-
zur i kurpiowszczy-
zny jest wieœ. Kilka

cha³up, dwa koœcio³y, niby nic dziwne-
go, gdyby nie fakt, ¿e wszystkie domy s¹
drewniane. Wygl¹da na to, ¿e przywilej
ceglanych murów zarezerwowany by³
w tej wsi, tylko dla budynków sakral-
nych, wiêc oba koœcio³y s¹ z cegie³ i po-
lnego kamienia. Wszystkie domy w ¿o³-
nierskim szyku, stoj¹ zwrócone „pó³pro-
filem” do ulicy, ka¿dy oznaczony krzy-

¿em przytula do siebie zabudowania go-
spodarcze ³¹cz¹c siê z nimi pod wspól-
nym dachem. Wszystkie jak jeden.
Wszystkie oprócz jednego? W zgodnej,
kurpiowsko- mazurskiej architekturze,
miga nagle jakiœ zgrzyt, czy¿by jeden
z dachów obni¿y³ siê? Nie, to wiatr od
gór! Charakterystyczny dla po³udniowej
Polski, pó³szczytowy, góralski dach, ja-
kimœ dziwnym trafem zdobi chatê
w Klonie! Czy¿by „Inspiracje z Polski”
mia³y wczeœniejsz¹ genezê? 
Malownicza wieœ ma te¿ i niechlubne
elementy w swojej historii, Max Pollux
Toeppen, niemiecki badacz i historyk,
wspomina w swych opracowaniach o za-
mieszkuj¹cej tu sekcie „œwiêtych”, która
zabija³a dzieci. 

Na wskroœ polska
kraina, której nie-
od³¹cznym elemen-

tem krajobrazu, oprócz bociana i roso-
chatej wierzby, jest kryta strzech¹ cha-
ta. Dziœ ju¿ tylko w skansenie w Sierp-
cu mo¿na napawaæ oczy widokiem
b³êkitnych œcian; ocala³e przed ca³ko-
wit¹ dewastacj¹, przeniesione z wielu
zak¹tków Mazowsza cha³upy, ciesz¹
oczy zwiedzaj¹cych. Wystrój zagród
i wnêtrza domów mieszkalnych zmie-
niaj¹ siê zgodnie z porami roku, dlate-
go odwiedzaj¹c Sierpc odnosi siê wra-
¿enie, ¿e gospodarze wyszli z domu do
pracy w polu, do lasu, albo grabiæ sia-
no i zaraz wróc¹ na posi³ek. ¯eby
przypomnieæ dawne czasy, organizo-
wane s¹ tu imprezy okolicznoœciowe,
plenery artystyczne, spotkania nauko-
we. Skansen w Sierpcu by³ te¿ t³em do
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Na MMazurach nnieœmia³o ppojawiaj¹ ssiê nnowe, ddrew-

niane ddomy. PPowstaj¹ nna wwzór ttych ddawnych, aale

ciê¿ko bbêdzie pprzenieœæ ddo nnich aatmosferê ttamtych

lat, wwszystko zzale¿y ood ggospodarzy.

B³êkitny SSierpc. RResztki sszarego œœniegu ppodkreœlaj¹ kkoloryt mmazowieckich ddomów. WWiosn¹ bbêd¹ jjeszcze

bardziej bb³êkitne. JJak wwiosenne nniebo
DOBRA RRADA
Jeœli zdecydujecie siê Pañstwo na rekon-

strukcjê starego, drewnianego domu, to

najlepiej nawi¹zaæ kontakt z kimœ, kto ju¿

mia³ do czynienia z takim przedsiêwziê-

ciem. Nie nale¿y patrzeæ, ¿e znajomi

i przyjaciele pukaj¹ siê w czo³o, za jakiœ

czas oka¿e siê, ¿e to w³aœnie oni bêd¹ na-

stêpni... Przed wyborem budynku nale¿y

dokonaæ oglêdzin nie tylko konstrukcji

drewnianych, ale tak¿e murowanych, ta-

kich jak komin, fundamenty, ¿eby podczas

rozbiórki unikn¹æ przykrych niespodzia-

nek. Konieczna jest te¿ konsultacja z wo-

jewódzkim konserwatorem zabytków, na-

wet jeœli dom nie jest wpisany w rejestr

zabytków, dobra rada fachowca zawsze

siê przyda.

Smêtek mmazurski rrz¹dzi; ttu ddach ssk³oni kku zziemi, ttam œœciany zz³oœliwie ppochyli. „„Czy jjest ddla nnas nnadzieja?”,

pytaj¹ sstare ookna, kkomin ii ddrzwi

Kurpie

Mazowsze
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filmów historycznych, to tu krêcono
miêdzy innymi „Pana Tadeusza”. Tyl-
ko tu mo¿na podpatrzeæ jak wygl¹da³a
prawdziwa, wiejska, nastroszona strze-
cha, w³asnorêcznie po³o¿ona przez go-
spodarza i jak bardzo ró¿ni siê od
wspó³czesnych dachów krytych trzci-
n¹, na których ka¿de ŸdŸb³o wydaje
siê mieæ swoje miejsce. 
Ka¿da pora roku jest dobra ¿eby za-
czerpn¹æ ³yka historii, ale niektóre
obiekty s¹ czynne tylko w porze letniej,
a planuj¹c zwiedzanie zim¹, lub wczesn¹
wiosn¹, pamiêtajmy, ¿e wiêkszoœæ eks-
pozycji znajduje siê pod go³ym niebem
i na doœæ b³otnistym pod³o¿u. Organiza-
torzy zadbali o tak dok³adne odzwier-
ciedlenie ¿ycia w dawnej Polsce, ¿e go-
œcie czêsto gubi¹ buty grzêzn¹c w b³ot-
nistych drogach, które wypisz wymaluj
przypominaj¹ drogi dojazdowe do wielu
nowo powsta³ych osiedli. Podczas waka-
cyjnych wypadów „w Polskê”, warto po-

dró¿ zaplanowaæ tak, ¿eby móc odwie-
dziæ chocia¿ jedn¹ z wielu w kraju ostoi
wiejskiej architektury. Mo¿na podczas
podró¿y nad Ba³tyk zajechaæ do Sierpca
i tam posiliæ siê w karczmie, w której ja-
daj¹ gwiazdy polskiego filmu i ludzie
sztuki. Albo po drodze do Miko³ajek
wst¹piæ do osady kulturowej w Kadzi-
d³owie i zjeœæ obiad w ober¿y „Pod
psem” (polecam gulaszow¹). Do skanse-
nu kaszubskiego we Wdzydzach mo¿na
„wyskoczyæ” podczas pobytu nad Zato-
k¹ Gdañsk¹, a przy okazji uraczyæ siê
pyszn¹ wêdzon¹ ryb¹. S³owiñska wieœ
Kluki zaprasza wszystkich, którzy zawi-
taj¹ na Pomorze Œrodkowe, najwiêksz¹
atrakcj¹ jest odbywaj¹ce siê ju¿ w maju,
podczas d³ugiego weekendu, tzw. czarne
wesele, czyli tradycja kopania torfu po-
³¹czona z ucztowaniem i œwiêtowaniem. 
Zwiedzaj¹c stare domy spróbujmy popa-
trzeæ na nie inaczej ni¿ na muzealne
eksponaty, taka wizyta mo¿e byæ dla nas

natchnieniem i motorem do budowy
w³asnej, drewnianej siedziby, a nie tylko
historyczn¹ impresj¹ architektoniczn¹
i kulturow¹. n
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Mo¿na ttak zzadbaæ oo ddrewnian¹ eelewacjê, ¿¿e ttrudno rrozpoznaæ, cczy ddom jjest sstary, cczy nnowy, ttu wwiek zzdradza

sposób ppokrycia ddachu, ooraz mmetoda ³³¹czenia ddesek. PPocz¹tek XXX wwieku

Charakterystyczn¹ ddla MMazur zzabudowê ppodcienio-

w¹ zzauwa¿amy nnie ttylko ww aarchitekturze ddomów

mieszkalnych, aale ttak¿e bbudynków ggospodarczych.

Stary sspichlerz zz kkoñca XXIX wwieku. OOsada kkulturo-

wa ww KKadzid³owie

Stara mmazurska cchata –– rrozebrana, pprzeniesiona ddo KKadzid³owa ii ttu zzrekonstruowana –– mma³e mmuzeum wwiel-

kiej pprzesz³oœci ttych zziem. DDziœ mmieszkaj¹ ttu sstare ssprzêty, hhistoria ii sskrzaty

Dom mmarzeñ, nna kktóry kka¿dy ssobie mmo¿e ppozwoliæ.

Pan JJan TTondera jjest pprojektantem ii wwykonawc¹

domów zz... zzapa³ek ii wwyka³aczek

DOBRA RRADA
Bardzo uwa¿nie trzeba przegl¹daæ oferty

firm buduj¹cych domy z bali. Cena poda-

wana jako koszt ca³kowity, zazwyczaj nie

obejmuje kosztów pokrycia dachu, posta-

wienia œcian dzia³owych, a czêsto klient

z w³asnej kieszeni musi pokrywaæ koszty

us³ug dŸwigowych. Obijanie murowanego

domu drewnem, wewn¹trz i zewn¹trz mi-

ja siê z celem i czêsto przewy¿sza koszty

budowy drewnianego domu, czy warto

dwa razy budowaæ ten sam dom, raz z ce-

g³y, a drugi raz z drewna?
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