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PRZY	KOMINKU

Taki popularny niegdyś szlagier śpiewał przed laty Mieczy-
sław Fogg. Faktycznie kominki mają niesamowity urok, 
wytwarzają  niepowtarzalną atmosferę i świetnie ogrze-

wają pomieszczenia. Spędzanie wolnego czasu przed kominkiem 
dobrze wpływa na relacje międzyludzkie, ponieważ otwarty 
ogień poprawia nam nastrój, stanowi też centrum, wokół którego 
chętnie gromadzą się zarówno ludzie, jak i zwierzęta domowe. 
Zajęcia, które można wykonywać przy blasku kominka, nabierają 
nowego sensu, a godziny wypełnione lekturą czasopism w przy-
tulnej atmosferze kominkowego ciepła stanowią najmilszą część 
dnia. Ogień to nie tylko ciepło, wyzwala on również pierwotne, 
głęboko zakorzenione w psychice potrzeby, także duchowe. Ma 
bardzo dobry wpływ na ciało, umysł i ducha. 

Kominek może być dyskretnym uzupełnieniem wystroju 
pomieszczenia lub elementem w nim dominującym, może służyć 
do ogrzania domu, być zwykłym piecem bądź stanowić luksusowy 
„mebel”, dodatkowo promieniujący światłem i ciepłem.

NOWOCZESNE PALENISKO
Od czasu kiedy dym i sadze przestały nieodłącznie towarzy-
szyć obecności  kominka, urządzenia te niezwykle się zmieniły 
i powstało wiele ich wariantów. Sam kominek to bardzo zindy-
widualizowany element współczesnego wnętrza, trudno spotkać 
dwa zupełnie identyczne. Inaczej mówiąc, jest to nakryte pale-
nisko zbudowane z wnęki umieszczonej w ścianie nieco powyżej 
poziomu podłogi, na którym opiera się okap odprowadzający 
spaliny do przewodu dymowego. Kominki murowane, czyli 
„klasyczne”, są kominkami na paliwo stałe. Zazwyczaj są one 
murowane ze specjalnej cegły, zwanej szamotówką. Ich zaletą jest 
piękny wygląd, jednak istotną wadą jest otwarte palenisko, które 
wyrzuca ciepło z pomieszczeń przez otwarty komin. Przez to 
coraz bardziej popularne stają się wkłady kominkowe, w których 
można zamknąć ciąg kominowy, odcinając dopływ powietrza 
z pomieszczenia, w jakim się znajduje, dzięki czemu ograniczamy 
straty ciepła związane z wywiewaniem przez komin. Obecnie 
możemy spotkać również kominki opalane gazem, w których 
imitacje płonących węgli dają równie przyjemne ciepło co praw-
dziwy ogień, kosztują grosze i są niebywale wygodne.

HISTORIA SPOD ZNAKU KOMINA
Najstarsze kominki były znacznie większe, wznoszone na planie 
półkola, z okapem podobnej wielkości. Budowane były z ciosów 
kamiennych. Z czasem wymiary kominków uległy pomniej-
szeniu. Oprawy zaczęto wykonywać z  marmuru lub brązu. 
Najwspanialsze oprawy kominków pochodzą z okresu rene-
sansu. Otóż na te najbardziej typowe wyposażenie każdego 
kominka składało się niegdyś naprawdę wiele elementów. Były to 
między innymi: ekran osłaniający palenisko, żelazne uchwyty na 
łuczywo, pogrzebacz oraz tak zwane wilki. Kominki o nowocze-
snej konstrukcji stosowane są coraz częściej w domach jednoro-
dzinnych, zajazdach i podobnych budynkach. Historia kominków 
elektrycznych sięga aż 1892 roku. Ten typ kominków opatento-
wany został przez Brytyjczyków Cromptona i Dowsinga. Ich 
wynalazek miał niewielkie właściwości grzewcze i dopiero po 
wynalezieniu w 1906 roku przez Alberta Marsha żaroodpor-
nego stopu zwanego nichromem (stop niklu i chromu) udało się 
rozgrzać kominki do wysokich temperatur bez ryzyka pęknięcia 
kominka lub spowodowania pożaru. Pierwszy sprawnie działa-
jący kominek z użyciem nichromu wykonano w 1912 roku. Mimo 
energooszczędności i komfortu rozpalania kominków elektrycz-
nych za pomocą tylko jednego wciśnięcia guzika powraca moda 
na kominki dawnego typu – długo rozpalające się, ale również 
długo trzymające ciepło. W roku 1970 duńska firma Rais wypro-
dukowała pierwszy piec kominkowy: na jego górze mieściła 
się wnęka-piekarnik, a na dole schowek na drewno. Palenisko, 
które znajdowało się na środku, zostało zamknięte drzwiczkami. 
Pierwsze drzwiczki były całkowicie zaślepione. Był to pierwo-
wzór stalowego pieca kominkowego, jaki obecnie w tysiącach 
odmian jest produkowany na całym świecie i czasami nosi nazwę 
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„piecyka duńskiego”. Sprawcą kolejnego przełomu stał się produ-
cent szkła. Niemiecka firma Schott w roku 1979 wyprodukowała 
po raz pierwszy specjalne szkło kominkowe, które wytrzymywało 
temperatury powyżej 750 °C i dawało się ciąć na żądany wymiar. 
Tego właśnie było potrzeba, aby piecyki, wkłady i kasety zaczęły 
stanowić prawdziwy zamiennik estetyczny dla tradycyjnego pale-
niska. Grzały znacznie wydajniej. W 1986 roku firma Spartherm 
zaproponowała spawane ze stali paleniska z szamotowym wyło-
żeniem wnętrza. W latach 90. nastąpił prawdziwy rozkwit branży 
kominkowej. Pod sam koniec XX wieku popularność na rynku 
europejskim zaczęło zdobywać rozwiązanie paleniska kominko-
wego z wymiennikiem wodnym, pozwalającym na współpracę 
z centralnym ogrzewaniem.

RODZAJE KOMINKÓW 
Ze względu na rodzaj paleniska kominki możemy podzielić na 
zamknięte i otwarte. Ponadto istnieje duże zróżnicowanie tych 
urządzeń ze względu na ich budowę. Kominki klasyczne mają 
tradycyjne kształty i nawiązują do tradycji odległych czasów. 

Wykonuje się je z elementów marmurowych, często mają portale 
kamienne, niekiedy sporządzone z nieobrobionego kamienia. Ich 
charakterystyczną cechą jest duże palenisko – dość często pozba-
wione wkładu grzewczego.

Takie kominki doskonale komponują się z  wnętrzami 
w starym stylu, nadają im charakter stylu barokowego, dekadenc-
kiego czy renesansowego. 

Kominki rustykalne najczęściej wykonuje się z  łupanego 
piaskowca, marmuru, drewna, cegły lub kamienia. Wokół lub 
obok paleniska najczęściej umieszcza się blaty, a nad paleniskiem 
zwykle drewnianą belkę kominkową. Kominki tego typu bardzo 
często wykonywane są z prefabrykowanych elementów, dostęp-
nych w gotowych wzorach. Jest to najpopularniejszy i zwykle 
najtańszy wzór kominka. 

Inną odmianę stanowią kominki nowoczesne. Ich kształty 
są bardzo zróżnicowane, na tyle, że nie można w jednoznaczny 
sposób określić ścisłych cech, którymi mogłyby się charaktery-
zować. Zazwyczaj nawiązują do prostych, często ascetycznych, 
minimalistycznych wnętrz, a funkcje dekoracyjne pełni w nich 
oświetlenie. Wykonuje się je najczęściej z lekkich materiałów 
typu karton-gips, a wykończa tynkiem szlachetnym lub płytami 
kamiennymi, takimi jak marmur, granit, trawertyn. Tworzą one 
lekkie konstrukcje dostosowane do nowoczesnych pomieszczeń 
i często są wkomponowane bezpośrednio w ścianę.

BUDOWA KOMINKA
Do budowy kominka można użyć cegły ceramicznej, kształtek 
z piaskowca, a także cegły cementowo-glinianej. Ściany komory 
paleniskowej najlepiej wyłożyć płytkami szamotowymi na 
zaprawie szamotowej. Cegłę ceramiczną przed użyciem należy 
namoczyć, aby nie odciągała wody z zaprawy przed jej związa-
niem. Ze względu na znaczny ciężar kominek powinien być posa-
dowiony na mocnym fundamencie, a podstawowym warunkiem 
sprawnego jego działania jest odpowiednio duży kanał dymowy, 
odprowadzający spaliny znad komory paleniskowej. 

Aby drewno w kominku dobrze się paliło, a dym nie wydo-
stawał się do pomieszczenia, trzeba też zachować odpowiednie 
proporcje wymiarów jego elementów: komory paleniskowej, 
otworu zwanego gardzielą i komory dymowej. Podstawowym 
elementem kominka jest komora paleniskowa. Jej wymiary 
powinny być dostosowane do wielkości pomieszczenia, szcze-
gólnie jeśli chcemy korzystać z ciepła wytwarzanego w kominku. 
Tylna jej ściana powinna być nachylona w kierunku otworu pod 
kątem około 80 stopni, a ścianki boczne ustawione ukośnie do 
otworu komory i ściany tylnej, tak aby ciepło kierowane było 
do pomieszczenia. Nad komorą paleniskową należy wykonać 
przesklepienie z gardzielą, która połączy ją z komorą dymową, 
a następnie z kanałem dymowym. Wielkość gardzieli powinna 
być dobrana do wielkości otworu komory paleniskowej. Bardzo 
ważna dla właściwego działania kominka jest prawidłowo wyko-
nana komora dymowa, będąca poszerzeniem dolnej części kanału 
dymowego i  przejmująca dym znad paleniska. Dosuszanie 
kominka można rozpocząć nie wcześniej niż 7 dni od zakończenia 
prac, spalając z przerwami niewielkie ilości wiórków drewnianych, 
nie dopuszczając jednak do nadmiernego rozgrzania. Eksplo-
atację nowego kominka można zacząć nie wcześniej niż miesiąc 
od zakończenia wszystkich prac związanych z jego budową. 

Interhome Polska Sp. z o.o., oddział szwajcarskiej fi rmy 
zajmującej się od ponad 40 lat wynajmowaniem domów i 
apartamentów wakacyjnych, przygotował dla Państwa 
bogatą ofertę we wszystkich najciekawszych regionach 
Europy. Oferujemy domy i apartamenty dla rodzin, grup 
znajomych, znakomicie położone i już od lat doceniane 
przez naszych Klientów. Domy i apartamenty zostały sta-
rannie wybrane, aby zapewnić naszym klientom idealny 
dostęp do lokalnej infrastruktury, dając możliwość po-
znania kultury, tradycji i zasmakowania lokalnej kuchni.
Zimowa oferta Interhome obejmuje takie znane miejsco-
wości jak Kitzbuehel i Seefeld w Austrii, Tignes, Val 
 Thorens oraz Chamonix we Francji, St. Moritz i Zermatt w 

Szwajcarii oraz Sestriere Livigno i Val d’Aosta we Wło-
szech. Oprócz najbardziej znanych kurortów zimowych, 
wśród propozycji znajdują się również miejsca zaciszne, 
dla osób preferujących spokój połączony z aktywnym wy-
poczynkiem. 
Latem można spędzić urlop w Toskanii, nadmorskich 
 regionach Włoch, Chorwacji, na Lazurowym Wybrzeżu, w 
Prowansji, na północy Francji, w słonecznej Hiszpanii i 
Portugalii. Wśród wielu propozycji znajdują się takie, któ-
re skierowane są do amatorów ciszy i spokoju, ale także 
korzystających z nocnego życia czy pragnących spędzić 
urlop aktywnie, uprawiając wybrane sporty lub zaintere-
sowanych nietypowymi obiektami.
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