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Tam, 
gdzie szumi  

puszcza



Drewniany dom, oszalowany, pastelowo-

-niebieski, z malowniczym gankiem i kryty wiórem 

osikowym to efekt projektu, który kształtował się 

w głowach właścicieli powoli, przez kilka lat. W ścia-

ny salonu zostały wbudowane ręcznie ociosane 

bale ze stojącej tu kiedyś drewnianej chaty. Kasia 

i  Manfred chcieli w ten sposób ocalić coś jeszcze 

z wcześniejszego życia tego siedliska.
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Każde z nich dotarło do puszczy własną 

drogą. Ale teraz idą razem przez życie  

i dzielą swoje pasje. Ich misją stało się  

upowszechnianie wiedzy o Podlasiu na świe-

cie i zaszczepienie miłości do tej krainy. 
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1, 2, 3 Oboje właściciele pokochali stare siedlisko od pierwszej chwili. Urzekł ich pejzaż, sad ze starymi odmianami drzew 

owocowych, jakich teraz próżno szukać, łąki tętniące życiem i Puszcza Białowieska niemal na wyciągnięcie ręki. Nie chcieli psuć 

tego obrazu nowoczesnym domem, który odstawałby od otoczenia i raził jak obce ciało. Chcieli, żeby wszystko, co pojawi się w ich 

prywatnym świecie, było harmonijnie wtopione w naturę.

3

1
2
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Wnętrza domu, który wybudo-

wali, są niezwykle klimatyczne i spójne 

stylistycznie. To w największej mierze 

zasługa Magdy, siostry Kasi, która 

zajmowała się wystrojem.  
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W każdym pokoju Domu na Ry-

kowisku widać pełno starych, drewnia-

nych mebli, które zostały pieczołowicie 

odrestaurowane. W podlaskie tradycje 

dobrze wpisują się także wzorzyste tkaniny 

i wszechobecna wiklina.
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Kuchnia z ceramicz-

ną kolorową podłogą 

i wspaniałym kaflowym 

piecem otwiera się na ja-

dalnię. To lekkie odejście 

od tradycyjnych rozwią-

zań, które wymagały 

zamknięcia kuchni. Ale 

drewniane belki, sufity 

i ściany pasują jak ulał 

do wyobrażeń o dawnym 

domu.
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2 Wielkim marzeniem, którego na razie nie mogą spełnić, 

jest to, żeby na stałe osiąść w swoim podlaskim domu. Na razie 

jednak to tylko ich oaza i miejsce dla licznych turystów. 

1

usytuowanie na dawnym siedlisku, w otoczeniu 
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1, 3, 4 Jednym z komplementów, jakie dostali od gości, był wpis: „Ten dom jest jak dom”. Bardzo się starali, żeby każdy czuł się 

serdecznie przyjęty, żeby miał wrażenie, że zjawił się nie w pensjonacie, ale u przyjaciół. Goście potwierdzają, że im się to udało.
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Dziedzictwa UNESCO. Cztery lata temu wspólnie 
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Tekst Katarzyna Dypa 

Zdjęcia Karolina Migurska i Mariusz Purta

Wypoczynek inny niż wszystkie, czyli Grock, Karandasz i Żuraw, trzy wozy cyrkowe. Wyposażone we wszelkie wygody, są 
idealnym rozwiązaniem na wakacje dla miłośników przyrody. Są formą przejściową między namiotem a domem. Mają sypialnie, kuchnie, 
sprzęt muzyczny, kominki, łazienki z prysznicem i toalety. Mieszkanie w nich to także dla najmłodszych niezapomniana przygoda.
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Dom na Rykowisku

Pasieki 8, woj. podlaskie

e-mail: magda@wisent.ch

tel. kom. 734 498 877 

tel. stacjonarny (22) 868 27 67 

(Magdalena Leszczyńska, pon.–sob., 

godz. 10.00–18.00)

www.rykowisko.info

Przed wozem 
cyrkowym stoją Katarzy-

na, Manfred i ich przyjaciółka  

Małgosia. Katarzyna wspo-

mina, że właściwie cała jej 

przygoda z Podlasiem to efekt 

przyjaźni z Małgosią, która 

pochodzi z Białowieży.  

To dzięki niej poznała i poko-

chała ten region, jego historię, 

ludzi i przyrodę.


