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Drewniane, lub drewniano – murowane 

domy, na solidnym, kamiennym podpiwni-

czeniu, zwie czone spadzistymi dachami, 

mimo e podobne w stylu, ró ni  si  jednak 

detalami, kolorystyk  i zdobieniami. 

Wi kszo  z nich to dzi  przytulne pensjo-

naty, hoteliki, albo go ci ce oferuj ce spra-

gnionym gór turystom pokój z widokiem na 

wiecznie zamglon nie k .

Pozna  pana po werandzie…
A sk d podziwia  górskie widoki, je li po 

wieczornej w drówce po Karpaczu lub 

Szklarskiej Por bie kondycja nie pozwala na 

wypad w góry? Najlepiej usi  na balkonie, 

albo na werandzie ze szklank  herbaty w r -

ku i zachwyca  si  widokiem z bezpiecznej 

odleg o ci, czyli z balkonu, lub werandy. 

A werandy, balkony i ganeczki u podnó a

Karkonoszy to ma e dzie a sztuki: ozdo-

W go cinie
Karkonosze, królestwo Liczyrzepy, 

legendarnego w adcy tych gór, to kraina 

bogata nie tylko w pi kno natury, ale tak e

w architektoniczne cuda, jakie mo na podziwia

tylko tu. W podkarkonoskich miejscowo ciach 

ukszta towa  si  w budownictwie swoisty 

styl, którego ladów mo emy doszukiwa

si  w Tyrolu, na Podhalu i wsz dzie  tam, 

gdzie architektur  ukszta towa y góry i ich 

charakter, ale jest to styl jedyny w swoim 

rodzaju – „styl karkonoski”. 

INSPIRACJE

Agnieszka Rezleru Liczyrzepy Katarzyna Lewa ska-Tukaj
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bione mnóstwem malutkich, dzielonych 

uko nymi listewkami szybek, drewnianych 

ornamentów i p askorze b, zapraszaj  na 

podwieczorki i niadania. Nie wszystkie 

jednak s  zadbane i odrestaurowane; te 

które  ciesz  oko wie o zaimpregnowanym 

drewnem, czy g adko wyszlifowan  po-

wierzchni , mia y szcz cie dosta  zastrzyk 

finansowy najprawdopodobniej z obcego 

kapita u. Te, które mia y mniej szcz cia, 

strasz  ob a c  farb , rozchybotanymi 

deskami, a ich w a ciciele to zak ady pracy 

w upad o ci, lub chyl ce si  ku upadkowi. 

Wszystko zale y od gospodarza, co mo na 

wyrazi  parafrazuj c stare powiedzenie: 

„pozna  pana po werandzie”. wie o wyre-

montowane, drewniane, lub  drewniano-mu-

rowane domy, b d  s u y  turystom jako 

zaplecze gastronomiczne, albo hotelowe, 

pozosta e b d  straszy  oknami zabitymi 

deskami, tak jak jeden z budynków nale cy 

do Karkonoskiego Parku Narodowego… 

Wyprawa do wn trza domu
W drowcy schodz c do Karpacza z gór zielo-

nym szlakiem, maj  okazj  podziwia  stary, 

zapomniany budynek – dawne schronisko 

Karkonoskiego Parku Narodowego, w którym 

mieszka  nie yj cy od kilku lat, wielki 

mi o nik przyrody i Karkonoszy Tadeusz 

Kusiak. Niedomkni te drzwi kusz  i cho

nie uchodzi sk ada  wizyt pod nieobecno

gospodarza, postanawiam jednak zaryzyko-

wa  i zerkn  do rodka. Popycham jedno 

skrzyd o, które go cinnie odsuwa drugie… 

W jednym z pokoi na parterze, pod cian

le  sienniki, które pewnie nie jednemu, 

znu onemu tury cie da y mo liwo

odpoczynku po d ugiej, m cz cej w drówce 

górskimi szlakami. Teraz le  niepotrzebne, 

a z dziurawego sufitu kapie na nie woda. 

W zielonym, kaflowym piecu, przy którym 

przemoczeni i zzi bni ci tury ci suszyli 

ubrania i grzali zmarzni te r ce, hula wiatr. 

Kolejne pomieszczenie to kuchnia. Ile opo-

wie ci wys ucha o jej ukowate sklepienie, 

ile pary z bigosu i grochówki poch on o, 

tego nie wie nikt, nawet sam Duch Gór. 

Pi tro nosi lady dobrych ch ci w a ciciela 

obiektu; kilka cian zosta o otynkowanych, 

postawiono ciany dzia owe z czerwonej ce-

 Wystrój górskich schronisk zazwyczaj jest 

bardzo surowy: ciemne, drewniane ciany, 

skromne meble. W schronisku „Strzecha 

Akademicka”, nisze okienne ozdobione s

malowanymi kwiatami, a ze cian patrz  na 

go ci my liwskie trofea 

Najstarsze 

schronisko 

w polskich 

górach 

– Samotnia. 

Zbudowane 

z drewna 

i kamienia, 

opar o si

kaprysom 

natury i od 

lat tkwi 

nad Ma ym 

Stawem, daj c

schronienie 

turystom

Kaflowy piec 

w schronisku 

„Strzecha 

Akademicka”, 

powoduje, e

du e, ciemne 

wn trze nabiera 

przytulno ci

 Wn trza wspó czesnych pensjonatów zapewniaj  go ciom elegancki wypoczynek. Nawet w nowych 

domach gospodarze staraj  si  zachowa  wystrój i klimat góralszczyzny
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g y – pewnie mia y tu by  pokoje go cinne. 

I na tym koniec. Kiedy to by o? Pi , mo e

sze  lat temu. Na pod odze le  strz py

gazet z dat  26 czerwca 2002 rok. Dawno. 

A szkoda, bo budynek pi kny i móg by

jeszcze s u y  turystom. Jedynymi go mi 

s  tu pewnie kuny, asice i inny wszelki 

le ny drobiazg, je li nie liczy  w cibskich, 

zb kanych w drowców… 

Schroni  si  w schronisku…
Architektura gór tworz  równie  schowane 

wysoko, przyklejone do stoków i wyj tkowo 

nara one na kaprysy natury schroniska gór-

skie. Ich g ówna konstrukcja opiera si  na 

materia ach dost pnych w najbli szej okoli-

cy, czyli drewnie i kamieniu, ale pozosta e

elementy budowniczowie musieli wnosi

na w asnych plecach lub transportowa

konno. Mimo e do wielu schronisk mo na 

dzi  dojecha  samochodami terenowymi 

lub kolejk  linow , to jednak wszelkiego 

rodzaju prace remontowe i modernizacyjne 

to powa na trudno . Trzeba wi c wszystko 

robi  tak, eby starczy o na d ugie lata. 

Karkonosze s yn  z najstarszego w pol-

skich górach schroniska Samotnia, które 

po o one nad brzegiem Ma ego Stawu, na 

wysoko ci 1195 m n.p.m. nie bez przyczyny 

nazywane jest per  dolno l skich schro-

nisk. Przyciemnione przez czas, s o ce 

i deszcz, ciemne, drewniane k ody, przytul-

ne wn trza tworz  niezapomniany klimat, 

który przyci ga ka dego w drowca. Cech

charakterystyczn  Samotni jest wie yczka 

z dzwonem wykonanym przez jeleniogór-

skiego ludwisarza. 

Nieco wy ej, na 1258 m n.p.m., go cinnie 

zaprasza jedno z najwi kszych polskich 

schronisk – Strzecha Akademicka. Mimo 

e z zewn trz jego bry a robi wra enie 

raczej przyt aczaj ce, to w rodku zachwyca 

bardzo ciekawym wystrojem: drewnianymi, 

rze bionymi elementami, niszami okienny-

mi i belkami stropowymi z motywami ro-

linnymi oraz zielonym piecem kaflowym, 

który wysokim, przestronnym pomieszcze-

niom dodaje przytulno ci. 

Nie tylko stara chata…
W miejscowo ci u podnó a Karkonoszy mo -

na zobaczy  nie tylko dawn  architektur .

Po pladze budynków w stylu „pude ko zapa-

ek z przybudówk ”, pochodz cych z epoki 

„b dów i wypacze ”, w której budowano 

du e o rodki wczasowe przypominaj ce 

fabryki, nast pi a era ma ych, drewnianych 

pensjonatów. S  to budynki z bali lub mu-

rowane, ale z zachowaniem tutejszej zasady 

wed ug której do budowy wykorzystuje si

ceg , drewno i kamie . Obiekty te mimo e

zewn trznie przypominaj  dawne podkar-

konoskie wille, kryj  w sobie wszystko to, 

czego potrzebuje wspó czesny, wygodnicki 

turysta: solarium, sauna, internet i eleganc-

kie wyposa enie pokoi. Wystrój wn trza 

zachowuje elementy stylu rustykalnego lub 

modernistycznego. Króluj  drewniane me-

ble, dawne przedmioty codziennego u ytku, 

skóry i my liwskie trofea. 

Niestety, nie wszyscy w a ciciele pen-

sjonatów szanuj  tradycyjn  architektur .

Cz  domów nosi lady unowocze niania 

„na si ”. Zamiast drewnianych, stylizowa-

nych ram, w okiennych niszach pojawiaj

si  okna z PCV. Ze cian domów znikaj

urocze, malowane w kwiaty lub  zdobione 

w wycinane ornamenty ro linne okiennice, 

a na eleganckich werandach wisz  bilboar-

dy informuj ce turystów o promocyjnych 

cenach pokoi go cinnych. Biznes to biznes.  

Karkonoska architektura zachwyca nas na 

ka dym kroku. Je li wi c los rzuci nas zim

w okolice Karkonoszy, to mi dzy jednym 

szusem z o nie onego stoku, a drugim, zrób-

my sobie wycieczk  po ulicach Karpacza, 

Szklarskiej Por by, czy innej, podgórskiej 

miejscowo ci. Gdzie  na górskim szlaku, 

zatrzymajmy si  przy starym, opuszczonym 

domu i poszukajmy w nim ladów dawnej 

wietno ci, mo e gdzie  za skalnym wy o-

mem spotkamy Liczyrzep , dawnego w adc

tych gór? 

 Wi kszo  domów wypoczynkowych 

i pensjonatów zim  ozdobiona jest kolorowymi 

lampkami, których wiat o odbija si  od niegu. 

B kaj cy si  ulicami Karpacza turysta mo e

my le , e znalaz  si  w bajce

Zadaszenie nad wej ciem do 

jednej z kamienic w Jeleniej 

Górze. Skrzy owanie pagody 

z wiejskim gankiem da o

niepowtarzalny efekt
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Szczyty wielu domów u podnó a

Karkonoszy ozdobione s  g owami jeleni, 

co cz sto wygl da  makabrycznie, 

szczególnie, je li w oczodo ach owe 

trofea maj  umieszczone kolorowe 

aróweczki. Bóg jeden raczy 

wiedzie , dlaczego w ten sposób 

straszy si  turystów

Karpacz zimow  por  zazwyczaj otulony jest mg .

Spadziste dachy zapewniaj nie nym zwa om szybkie 

l dowanie na ziemi

Góry to kraina werand. Lekkie, drewniane konstrukcje, 

przylepione do cian budynku wygl daj  jak jaskó cze 

gniazda

Te domy mia y szcz cie. Ich w a ciciele, remontuj c je zadbali o zachowanie dawnego charakteru budynków


