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Rezerwuj c kwater  przez Internet, nie 

mamy pewno ci, czy los rzuci nas do 

uroczej willi na obrze u eby, czy te  do 

zat oczonego domku w centrum osiedla 

letniskowego w Rowach, gdzie na kilku 

metrach kwadratowych i dwóch tapcza-

nikach wielko ci pocztowego znaczka 

b dzie musia a pomie ci  si  ca a rodzina. 

W epoce b dów i wypacze , czyli wtedy, 

kiedy dacza nale a a si  tylko nielicznym, 

domki letniskowe przypomina y nieforemne 

pude ka zapa ek, a ich wyposa enie mo na 

by o okre li  jednym s owem: drobnomiesz-

Dacza
Nasta a jesie . Powrót do pracy po letnim 

urlopie, jak co roku, by  bolesny. Ale na adowani 

now , pourlopow  energi  mamy szans

przetrwa  do nast pnych wakacji. Gdzie 

odpoczywali my? Przechadzaj c si  po 

znanych miejscowo ciach wypoczynkowych, 

mo na mia o stwierdzi , e w a nie 

w kraju odpoczywa a wi kszo  z nas. Gdzie 

mieszkali my w ci gu tych kilkunastu wolnych 

dni? Ano ró nie...

INSPIRACJE

– wspomnienie lata
Katarzyna Lewa ska-Tukaj
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cza stwo. Potem nast pi a przemiana pod 

tytu em „komórki do wynaj cia”, czyli 

ka da wolna powierzchnia stanowi a dla 

gospodarzy ród o dochodu; niewa ne, czy 

to weranda, korytarz, czy kuchnia, byle 

mo na by o rozstawi  polówk .

Ostoja spokoju
Dzi  nie ka dy domek go ci wczasowi-

czów, nie ka dy k uje w oczy brzydot ,

wi kszo  stanowi odskoczni  od codzien-

no ci, ca orocznej pracy i ycia w mie cie. 

S  wakacyjn  tre ci ycia gospodarzy 

i dzi  postanowili my z o y  wizyt  w kil-

ku takich ostojach spokoju. Ca y rok yje 

si  tym, e z pocz tkiem lata mo na b dzie 

zawita  w st sknione progi, od jesieni 

gromadzi si  elementy wystroju wn trz: 

zas onki, dywaniki, meble i bibeloty, 

których zadaniem jest ocieplenie wn trza 

domu. Z wielk  rado ci  zag biamy 

si  w osamotnione przez zim  wn trza, 

zdejmujemy pokrowce z mebli, ustawiamy 

nowe, obchodzimy zabudowania w poszu-

kiwaniu dawnych wspomnie , szukamy 

ubieg ego roku.

W ogrodzie zaraz zamieszkaj  pieczo-

owicie zbierane na gie dach i wystawach 

ro liny: kwiaty, ozdobne  trawy i krzewy. 

Cz sto nie mamy miejsca na owocowe 

drzewa, dzia ka przypomina chustk  do 

nosa i najlepszym rozwi zaniem wydaje si

tarasowa  uprawa ry u. Wtedy w sukurs przy-

chodz  nam wspó cze ni ogrodnicy, polecaj c

kar owate odmiany drzewek, które mimo e

ma ych rozmiarów, to owoce rodz  dorodne 

i smaczne.

Urok Polesia
Nie ka demu dane by o naby  dzia k  na 

odludziu, gdzie  nad rzek  czy jeziorem, 

trzeba by  szcz liwcem, eby za apa  si

na kawa ek ziemi bez przyleg o ci (s sia-

dów). Takie pere ki mo na jeszcze znale

na Polesiu, które niedocenione jeszcze 

przez turystów, nie zosta o jeszcze przez 

nich zadeptane. Przy odrobinie szcz cia 

mo na tu naby  kilka arów nieu ytków, 

które nadaj  si  na dzia k  rekreacyjn .

Mo e uda nam si  te  naby , niejako przy 

okazji, stare zabudowania mieszkalne 

lub gospodarcze, którym b dzie mo na 

przywróci  dawny urok. Nie musz  by

luksusowe; czy  ca y rok musimy mie

dost p do bie cej wody? Nape nianie 

wiadra pod pomp  czy kr cenie ko owro-

tem studni te  ma swoje dobre strony, 

a kontakt z natur  i urok poleskiej przy-

rody powinny zrekompensowa  wszelkie  

niewygody.

 Niewielki domek postawiony na ziemi kupionej od rolnika, przekwalifikowanej na dzia k  rekreacyjn . W a ciciel zbudowa  go sam od podstaw i ci gle 

modernizuje. Ozdob  i ciekawostk  ogrodu jest stara, nieczynna pompa, w której zagnie dzi y si  sikorki

 Urokliwy, stary dom napotkany podczas 

w drówek po Polesiu. Gospodarze zamieszkuj

tu tylko latem; korzystaj  z uroków s siaduj cego 

z dzia k  Poleskiego Parku Narodowego, 

uprawiaj  ogród i hoduj  pszczo y. Miód z takiej 

pasieki to poezja smaku...

 Pi kny, du y dom otoczony przez Poleski Park 

Narodowy. yj ce w s siedztwie ó wie b otne 

upodoba y sobie ogródek gospodyni i sk adaj

jajka pod star  lip

BD10_Inspiracje_OK.indd 33BD10_Inspiracje_OK.indd   33 2008-09-27 21:47:422008-09-27   21:47:42



BUDUJEMY DOM 10/200834

Inspiracje Chaty polskie

Z morzem w tle 
Mi o nicy nadmorskiego, surowego klimatu 

ch tnie kupuj  eleganckie apartamenty lub 

domki letniskowe po o one nad Ba tykiem. 

Prawie ka da, nawet niewielka miejscowo

letniskowa ma swoje osiedle, powierzchni

cz sto przewy szaj ce samo miasteczko. 

Rowy. Po obu stronach drogi dojazdowej 

do tej modnej, nadmorskiej wioski rozci -

gaj  si  dzia ki rekreacyjne. Na niewielkiej 

powierzchni cisn  si  pi trowe, murowane 

domy, oddzielone od siebie w skimi pasami 

ywop otów maj cych zapewni  cho

odrobin  intymno ci wypoczywaj cym. 

W a ciciele  domków zrzeszeni s  w sto-

warzyszeniu i sami dbaj  o osiedle; ka da 

uliczka ma swoj  nazw , skrzy owania s

oznakowane i mimo e wszystkie domy 

s  do siebie podobne, trudno tu zab dzi .

Niektórzy mieszka cy uwa aj , e stali 

si  w a cicielami murowanych willi let-

niskowych nie z w asnej woli, ale z woli 

w adz. Planowali my kupi  kawa ek ziemi, 

posadzi  kwiaty, warzywa i postawi  ma y, 

drewniany domek w asnego pomys u, jak

niewielk  altank ,  czy chatk  – wspomina 

jeden z w a cicieli. – Powiedziano nam, e

b dziemy mogli wybra  taki projekt, jaki 

b dziemy chcieli. Ale kiedy stali my si  w a -

cicielami dzia ki, to okaza o si , e mo emy 

wybudowa  taki dom, jaki nam si  podoba, 

ale projekt musimy wybra  z kilku, podob-

nych do siebie wzorów, jakie przedstawi a

nam gmina! Czuli my si  nabici w butelk ,

wi kszo  z nas nie by a na to nastawiona 

i spora cz  w a cicieli sprzeda a swoje 

dzia ki, pozostali odwa yli si  wybudowa

domy, co w tamtych czasach, kiedy zdobycie 

rolki papy graniczy o z cudem, by o nie lada 

wyczynem. 

Domy jednak powsta y, cho  budowa nie-

których trwa a d ugie lata, poniewa  wi k-

szo  w a cicieli mieszka setki kilometrów 

st d, cz  za granic , i czas na prace bu-

dowlane ogranicza si  tylko do kilku tygodni 

urlopu. Ka dy z w a cicieli stara si  nada

swojemu domowi indywidualny charakter, 

chce, eby wyró nia  si ; pi kne kwiaty, 

ma a architektura, ozdobne wyko czenia, 

dzi  trudno pozna , e osiedle oparte jest na 

kilku podobnych do siebie projektach. Nie 

uda o si  epoce b dów i wypacze  zostawi

swojego pi tna w architekturze letniskowej, 

w a ciciele domków i daczy skutecznie oparli 

si  ujednoliceniu osiedla i dzi ki temu mi o

spaceruje si  dzi  uliczkami tego ma ego mia-

steczka. A do morza tylko kawa ek przez las...

Jaros awiec. Kto nie zna Jaros awca? 

Pla y jak na lekarstwo, betonowa opaska 

z gwiazdobloków i wydma spadaj ca ostrym 

klifem na brzeg. Mimo to Jaros awiec ma 

swoich wiernych letników. Na obrze ach tej 

letniskowej wioski powsta o spore osiedle 

domków sezonowych, z których wiele zwraca 

uwag  swoj  architektur . Kryte strzech

dachy, elewacje z imitacj  pruskiego muru, 

drewniane wyko czenia, a przede wszystkim 

bogactwo zieleni. W samej miejscowo ci, tu

nad brzegiem morza stoi dom, który wzbudza 

spore zainteresowanie przechodniów; 

barwny, drewniany budyneczek, kszta tem 

przypominaj cy bajkow  chatk  z piernika. 

Domek postawiony na prze omie XIX i XX 

wieku – przez niemieckiego malarza, który 

organizowa  w okolicy plenery dla zaprzy-

ja nionych artystów – jest jednym z najstar-

szych budynków w Jaros awcu. To w a nie 

niemieckiemu arty cie domek zawdzi cza 

swój barwny wizerunek, niestety sztormy 

stanowi  powa ne zagro enie dla znajduj cej 

si  tu  nad urwiskiem dzia ki i eby nie 

umocnienia morskiego brzegu, pewnie nie 

mogliby my podziwia  tej letniskowej pere -

ki. Nadesz a jesie , czas zamykania okiennic 

w letniskowych domkach, przykrywania 

pokrowcami mebli, pakowania drobiazgów 

i po egnania si  z letniskiem. Na pocieszenie 

zostan  marzenia o nast pnym lecie i plany, 

co i jak zmieni  w naszym letnim domku.

Ale nie wszyscy opuszczaj  letnisko z ko -

cem wakacji. Cz  z nas  korzysta z domków 

letniskowych jeszcze jesieni , wykorzystuj c

weekendy na  grzybobranie, a w a ciciele 

ogrzewanych domków wyposa onych 

w kominek lub koz  coraz cz ciej sp dzaj

w nich cho  cz wi t Bo ego Narodzenia 

lub sylwestra. wi teczny kulig lub spacer po 

o nie onym lesie i wieczory w blasku i cieple 

kominkowego ognia to doskona a alternatywa 

dla tradycyjnego, wi tecznego biesiadowa-

nia przy stole.

 Swój klimat letniska zawdzi czaj  drobiazgom, 

które w a ciciele pracowicie gromadz  ca y rok: 

hamaki, meble ogrodowe, ma a architektura...

 Osiedle domków letniskowych w Rowach, znanej wsi wypoczynkowej 

nad Ba tykiem – w a ciciele staraj  si  nada  swoim sezonowym 

siedliskom niepowtarzalny klimat, bo mi o jest wypoczywa  w otoczeniu 

kwiatów i zieleni

 Urokliwy domek na skraju morskiego brzegu, 

jeden z najstarszych domów letniskowych na 

Wybrze u rodkowym
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