
  Czym 
 chata bogata

Czasem nawet najlepiej poukładane życie wywraca się do góry 

nogami. Można wtedy usiąść z założonymi rękoma albo zakasać 

rękawy i wziąć się do roboty. Zacząć od początku, choćby nikt 

nie wierzył, że się uda. Tak zrobili Jadwiga i Marian Dudysowie. 

Wymyślili, otworzyli i z powodzeniem prowadzą Chlebową Chatę. 

1 2
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S
tary drewniany dom, nieco wysuni -

ty do przodu, wida  ju  z drogi. Tak 

samo jak szyld „Chlebowa Chata”. To 

tu codziennie, wed ug kilkusetletniej re-

ceptury, pa stwo Dudysowie przygotowuj  

pachn ce bochny chleba. Zaledwie kilka, 

czasem, przy specjalnych okazjach, kilka-

na cie. Tu opowiadaj  o tradycji i pokazuj  

go ciom, ile pracy trzeba w o y , by ziarna 

zbo a zamieni y si  w bochenek. 

Jadwiga i Marian nie s  piekarzami. Chlebo-

wa Chata to ich pomys  na ycie, które kilka 

lat temu, chc c nie chc c, musieli zmieni . 

Przez ponad 20 lat ma e stwa yli spokoj-

nie tu  nad rzek  Brennic  we wsi Górki 

Ma e. Marian doje d a  do pracy w kopalni, 

Jadwiga wychowywa a trzech synów i dba a 

o obej cie. Latem i zim  u yczali go ciny 

koloniom i wycieczkom szkolnym, odwiedza-

j cym Beskid l ski. I pewnie yliby sobie 

tak do dzi , gdyby czasy nie zacz y si  zmie-

nia . Kopalni , w której pracowa  Marian, 

zamkni to, a i kolonii przyje d a o coraz 

mniej, bo zak ady pracy mniej wydawa y na 

fundusze socjalne dla pracowników. 

Oczywi cie, pa stwo Dudysowie mogli 

usi  z za o onymi r kami i jak wielu ich 

s siadów nie robi  nic. Ale nie chcieli. Zasta-

nawiali si , kombinowali, a  wreszcie przy-

szed  im do g owy pomys : poka  turystom, 

jak robi si  mas o i chleb. Taki prawdziwy, 

tradycyjny, jak kiedy . Niech wiedz , e aby 

powsta  ten najprostszy, codzienny pokarm, 

potrzeba mnóstwa wysi ku i stara . Najpierw 

na polu. Potem w m ynie. A  jeszcze pó niej 

w kuchni. Pomys  wydawa  si  najprostszy 

z mo liwych. Jednak jego realizacja okaza a 

si  znacznie trudniejsza, ni  

przypuszczali. 

Do swojego 

pomys u pan 

Marian 

usi owa  

przekona  

s siadów. 

– My la-

em, e 

postawi-

my wiaty 

z piecem 

1 Świątecznie: Jadwiga i Marian w cieszyńskich strojach regionalnych, jakie nadal zakłada się tu z okazji waż-

nych świąt. 2 Urządzenia, choć wiekowe, są sprawne. Każdy z gości chce obejrzeć narzędzia, jakich dziś próżno 

szukać po wsiach, spróbować własnych sił w ich obsłudze. 3 Zapraszamy, tędy! Już z drogi widać dużą tablicę, 

wskazującą drogę do gościnnej chaty. 4 Każdy bochen, zanim trafi  do klienta, jest ważony. Ale nie na zwykłej no-

woczesnej wadze: ta, której używają gospodarze, jak wszystko w obejściu, ma swoje lata i historię. 5 Od ziarenka 

do bochenka. Takie ziarna są mielone na mąkę.

Prosty pomysł
na dobry początek

43
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chlebowym, b dziemy przyjmowa  wyciecz-

ki, pokazywa  krok po kroku, jak powstaje 

chleb. U s siadki go cie zobacz  krow , to, 

jak robi si  mas o, pojad  te  do pasieki...

S siedzi tylko pukali si  w g ow . Po której  

z kolei rozmowie pan Marian zdecydowa , e 

skoro inni nie chc , sam stworzy takie miej-

sce. Ale na to trzeba by o pieni dzy. 

Sk d je wzi ? Pan Marian napisa  kosztorys 

i pokaza  onie: pani Jadwiga z apa a si  za 

g ow . To nie by o par  groszy. Musieliby 

wzi  po yczk  z banku. – D ugo nie chcia-

am si  zgodzi , ale m  tak wytrwale prze-

konywa , e w ko cu uleg am – mieje si .           

Dzi  zgodnie mówi , e gdyby wówczas 

poprawnie oszacowali koszty, na pewno nie 

by oby Chlebowej Chaty. Ale pomylili si  

(blisko dwukrotnie zani aj c planowane 

wydatki) i... sta o si . 

Dostali kredyt pod hipotek  i mogli dzia a . 

Zamierzali kupi  star  drewnian  cha up , 

rozebra  j  i przenie  na swoj  posesj . 

Zbudowa  piec, odtworzy  dawne obej cie 

ze wszystkimi u ywanymi niegdy  przedmio-

tami codziennego u ytku. Dom pan Marian 

znalaz  ko o a cuta. Spory, drewniany, 

1 W chacie każdy sprzęt 

i każde narzędzie otoczone jest 

szacunkiem. Przecież są świa-

dectwem minionych czasów.

2 Jak chleb, to z masłem. 

Ale żeby z mleka zrobić masło, 

trzeba podzielić je na śmietankę 

i maślankę. Jak? Za pomocą 

specjalnych wirówek, których 

obsługę można poznać pod 

czujnym okiem gospodyni. 

3 Jadwiga z pasją opowiada 

o wyrobie ciasta. Tradycyjny, 

kilkusetletni przepis przywiozła 

jej kuzynka. Nauczyła ją robić 

zaczyn i przygotowywać chleb: 

na zakwasie, w 80 procentach 

z żytniej mąki, bez drożdży 

i chemicznych polepszaczy. 

4 Bochenki, wyjęte z ko-

szyczków i odwrócone, rosną 

przez kolejne półtorej godziny. 

Dopiero tak przygotowane 

wkłada się do pieca. 

5 Chlebowa Chata po 

sześciu latach stała się jedną 

z certyfi kowanych atrakcji 

turystycznych regionu. Na 

pokaz pieczenia chleba trzeba 

zapisywać się z kilkutygodnio-

wym wyprzedzeniem. Kto raz 

namęczył się, robiąc masło 

w starej maselnicy, z pew-

nością doceni smak tego 

prostego produktu. 

Najtrudniej jest dotrzeć 
do innych

3 4
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Spacer po winnicy? Nie 

tylko. Gospodarze uważnie przy-

gladają się winogronom. Starają 

się określić czy już nadają się 

do zbioru, czy pozwolić im jeszcze 

pozostać na krzakach. Od zawarto-

ści cukru w gronach zależy potem 

moc i smak wina. 

1, 2 Pod czujnym okiem 

Mariana można też poznać tajniki 

robienia podpłomyków. Są 

z takiego samego ciasta jak chleb, 

ale piecze się je znacznie krócej. 

Zaledwie minutę. Po uformowa-

niu placuszka można posypać go 

makiem albo szczyptą soli. 

3 Najsmaczniejsze są pod-

płomyki prosto z pieca. Najlepiej 

pałaszować je z odrobiną masła 

albo miodu. 

1 2
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1

2 3 4z 1919 roku. Zap aci  i cieszy  si  jak dziecko. 

Niestety, krótko. Ju  w trakcie rozmontowy-

wania cha upy okaza o si , e drewno, z któ-

rego j  zbudowano przed niemal stu laty, 

jest w du ej cz ci spróchnia e. – Nie wie-

dzia em, co robi  – wspomina. – Na naszym 

podwórku sta  ju  fundament. Jak dopaso-

wa  do niego to, co zosta o? – zastanawia  

si . Spróchnia e belki zast piono nowymi 

i dom stan . Oczywi cie nie obesz o si  bez 

dodatkowych kosztów. Po yczali od rodziny 

i znajomych. – Ryzykowali my,  ale skoro 

powiedzia o si  A, trzeba by o powiedzie  B. 

Gdyby my si  wycofali w tamtym momencie, 

nic by my nie zyskali, a wszystko stracili 

– t umaczy pan Marian. 

Nawet w ród najbli szych niewielu wierzy-

o, e im si  uda. Trudno si  dziwi . Ich te  

nieraz dopada o zw tpienie. Koszty ros y 

i zdawa y si  nie mie  ko ca.  – Bywa y dni, 

kiedy zastanawia am si , za co kupi  jedze-

nie, jak zap aci  za pr d, ale zawsze jako  si  

udawa o – opowiada pani Jadwiga. – Kiedy 

ju  chcia am si  podda , traÞ a  si  kto  na 

Były sobie cztery kąty, 
a piec piąty

4 Naturalne, proste, własnoręcznie przygotowane jedzenie to dziś prawdziwy rarytas. Może dlatego podawana 
przez Jadwigę świeża maślanka, samodzielnie ubite masło czy biały ser smakują tu wszystkim jak nigdzie indziej. 
5 Tradycyjne wzory. Masło można wkładać w specjalne drewniane foremki wyrzeźbione we wzorki. Po wyjęciu 
wygląda zupełnie inaczej niż kupowana w sklepie banalna kostka. 6, 7 Jak to z serem było. Świeżo wyciśnięty  
twaróg układany jest w lnianych ściereczkach, dzięki czemu ma odpowiednią wilgotność i nie obsycha.

54 6

7
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nocleg i ratowa  nasz nadw tlony bud et. Jakby 

czuwa a nad nami jaka  si a – wspomina. 

W ko cu, cudem, wszystko uda o si  dopro-

wadzi  do szcz liwego Þ na u. Stan  dom,  

w domu piec. Teraz pozostawa o tylko nauczy  

si  piec chleb. 

Tradycyjny, kilkusetletni przepis przywioz a 

kuzynka pani Jadwigi. Nauczy a ich robi  

zaczyn i przygotowywa  chleb: na zakwasie, 

w 80 procentach z ytniej m ki, bez dro d y 

i chemicznych polepszaczy. Odrobina ugotowa-

nych ziemniaków dodanych do ciasta pozwa-

la pieczywu d u ej zachowa  wie o . Nie 

kruszy si , nie ple nieje, mo na go je  nawet 

przez trzy tygodnie. Nieoceniona kuzynka 

pokaza a równie , jak piec podp omyki – placki 

z ciasta chlebowego – które ka dy go  przygo-

towuje teraz dla siebie samodzielnie. Z pozoru 

wszystko wydawa o si  proste, ale pierwsze 

Smak prawdziwego,
domowego chleba

2

1 Cztery podstawowe ziarna zbóż: pszenica, żyto, jęczmień, owies. Dziś niewiele osób wie, co można z nich 

zrobić, a jeszcze mniej potrafi  je odróżnić od siebie. 2, 3 Pieczenie chleba to sztuka, której Janina i Marian 

uczyli się długo, metodą prób i błędów. Teraz osiągnęli doskonałość. Wiedzą, że by skórka pięknie błyszczała, w trak-

cie pieczenia chleby trzeba wyjąć na chwilę i każdy z osobna „pomalować” wodą. 4 Drewniany dom z 1919 roku 

pan Marian znalazł koło Łańcuta. W trakcie rozmontowywania chałupy okazało się, że drewno, z którego ją zbudowa-

no, jest w dużej części spróchniałe. Belki zastąpiono nowymi i tak dom stanął w Górkach Małych. 

1

4
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1 Wszystko tworzy klimat 
tego miejsca. Kłosy zbóż ułożone 

w bukiety i ustawione w wazonach 

oraz stare maszyny rolnicze, które 

pan Marian skupuje w całej Polsce. 

Dla jednych są ciekawym zabytkiem, 

dla innych wspomnieniem dzieciństwa 

czy młodości. 2, 3 Każdej ma-
szyny, każdego narzędzia można 

dotknąć, o wszystko zapytać, a nawet 

spróbować swoich sił w młóceniu 

cepami czy mieleniu na żarnach. To 

prawdziwy raj dla dzieci odwiedzają-

cych Chlebową Chatę.

1 2

3
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próby zako czy y si  sromotn  kl sk . A to 

bochenki rozlewa y si  i wychodzi y zbyt 

p askie, a to spód si  przypala  i by  czarny 

jak w giel, podczas gdy wierzch pozostawa  

niedopieczony. Doskona o  osi gn li me-

tod  prób i b dów. Najtrudniejszy egzamin 

ci gle by  jednak przed nimi. Jak oceni  ich 

zwiedzaj cy? Nocy przed wizyt  pierwszej 

wycieczki nie przespali spokojnie. 

Przyjecha a gimnazjalna m odzie : uwa nie 

si  przygl da a, s ucha a, piek a podp omyki 

i chleb. Wyjecha a. Nast pnego dnia zadzwo-

ni y kolejne nauczycielki z tej samej szko y. 

Uda o si ! Kto  o Chacie napisa  w lokalnej 

prasie, zawita a telewizja. Wtedy wreszcie 

mogli odetchn  troch  spokojniej. Dzi , po 

sze ciu latach, na pokaz pieczenia chleba 

trzeba zapisywa  si  z kilkutygodniowym wy-

przedzeniem. Chlebowa Chata sta a si  jedn  

z certyÞ kowanych atrakcji turystycznych re-

gionu. Ka dy chce obejrze  narz dzia, jakich 

dzi  pró no szuka  po wsiach, spróbowa  

w asnych si  w m óceniu cepami, mieleniu na 

arnach, odsiewaniu m ki, wypiekaniu pod-

p omyków oraz ubijaniu mas a. I, oczywi cie, 

pozna  smak prawdziwego chleba.  

Aldona Bejnarowicz

Sukces od razu dodaje 
skrzydeł

Chlebowa Chata, Jadwiga i Marian Du-

dysowie, Górki Małe, ul. Breńska 113,

tel. (33) 853 96 30. Chatę można 

odwiedzać codziennie, prezentacje 

należy uzgadniać telefonicznie lub 

e-mailem. www.chlebowachata.pl

Adres i informacja

4 Na pamiątkę. Marian pozostawił tablicz-

kę z nazwą miejscowości, w której dom został 

wybudowany niemal sto lat temu. 5 Mądre 
sentencje, ręcznie pisane, oprawiane w ramki, 

zdobiły kiedyś domy. 6 W prawdziwym 
gospodarstwie nie może zabraknąć  różnych 

zwierząt. Króliczki są atrakcją dla miejskich dzieci.
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