
Tuż za lasem, w Zełwągach stoi biały dom z pruskiego 
muru. Mieszkają w nim Daria, Radek i ich córka Basia. 
A czasem, razem z nimi także ci, którzy chcą oderwać 
się od miejskiego gwaru, odpocząć albo nasycić oczy 
pięknymi widokami, bo jak mówią „znikąd nie
widać tylu gwiazd” co z wygonu.  

Za wsią, 
na wygonie

SIELSKIE MIEJSCE
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Z dżerseju, bawełny 
i sznurka na szydełku 
Daria robi niepowtarzalne 
torby, pledy, dywany,
a nawet pufy.

Wygodę dzianych 
siedzisk doceniają nie 
tylko koty mieszkające
w Siedlisku na wygonie,
ale i domownicy, gdy
uda im się zająć miejsce
przed kotem.
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Wygon to nic innego jak pastwisko. 
Kiedyś, dawno temu na Mazurach 
często bywało wspólne dla całej wsi 

i nikt nie nazywał go inaczej. Daria pamięta, kie-
dy jeszcze jako mała dziewczynka przychodziła 
tu razem z rodzicami i rodzeństwem. Lubili to 
miejsce. Szczególnie dwa stare świerki, w cieniu 
których często siadywali, żeby odpocząć. Kiedy 

właściciel ziemi 
zwrócił się do taty 
Darii, by pomógł 
mu ściąć drzewa, 

ten za nic nie chciał na to pozwolić. Jak to? 
Wygon bez świerków! Tego nie mógł sobie wy-
obrazić. Jedynym sposobem, by ocalić ulubione 
drzewa, był zakup ziemi. 
– Ojciec zapożyczył się u kogo mógł i kupił całe 
siedlisko. Ile się za to nasłuchał od żony, wiedzą 
tylko on i pozostali domownicy. Ale stało się 
i ziemia weszła w posiadanie rodziny. Najpierw 

leżała i spokojnie czekała. Kiedy Daria wyszła 
za mąż, nie wyobrażała sobie, by gdziekolwiek 
indziej mógł stanąć jej dom. Nigdy nie ciągnęło 
jej w świat. Na Mazurach jest przecież najpięk-
niej. Nigdzie nie ma takiej ciszy, spokoju, 
widoków ani przyrody jak tu. Przekonała się 
o tym na własnej skórze, kiedy na kilka 
miesięcy wyjechała do Niemiec. 
– Nie było dnia, kiedy nie tęskniłabym 
za powrotem do Zełwąg – wspomina.
Po ślubie z Radkiem plany domu powstały szyb-
ko. Z dzieciństwa pamiętała jak do jej rodziców 
przyjeżdżali letnicy. Lubiła dom wypełniony 
gwarem rozmów, śmiechem gości, zapachami 
jedzenia przygotowywanego na wspólne bie-
siady. Nie wyobrażała sobie, by u niej mogłoby 
być inaczej. Wiedziała, że część swojego domu 
z pewnością przeznaczy na pokoje gościnne. 
– Dlaczego nie podzielić się z innymi tym, co 
się ma najlepszego? – pyta. – Niezwykłą urodą 

Bo Mazury są piękne. Ich się 
nie zostawia. Je się kocha.

1
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1 Różnokolorowe włóczki są wszędzie. 
W koszach, skrzynkach, szafkach, a także na półkach 
między książkami. 2, 3 Zwierzątka, które Daria otrzyma-
ła w prezencie patronują dziewiarskiej pasji pani domu. 
4 Jeden z gościnnych pokoi Na łóżku wełniana 
narzuta, która nie tylko zdobi, ale i grzeje w chłodne 
mazurskie wieczory i poranki. Oczywiście własnoręcznie 
wykonana przez gospodynię.2

3

4
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i spokojem miejsca, w którym mieszkamy. Nie 
bez znaczenia jest też to, że zawsze to dodat-
kowy grosz do domowego budżetu. Dół domu 
gospodarze pozostawili dla siebie, górę oddali 
gościom. Zmieściły się cztery wygodne pokoje 
z łazienkami. 
– Nie więcej, by zapewnić naszym gościom ciszę 
i spokój. I tak powstało nasze siedlisko.
– Byliśmy pewni, że naszymi gośćmi będą 
sami fajni ludzie i nie pomyliliśmy się – śmieją 
się Daria i Radek. – Nawet kiedy nie wszyst-
ko było jeszcze gotowe, wybaczali nam nasze 
niedociągnięcia. Brak balkonów, wykręcone 
dla ich bezpieczeństwa klamki. I wracali. Jedni 
z pierwszych, którzy do nas trafili, tak poko-
chali Mazury, że postanowili kupić ziemię i tu 
zbudować swój dom. Teraz możemy spotykać 
się znacznie częściej niż raz do roku – cieszą się 
gospodarze. 
Z czasem, na łąkach za domem, zamieszkało 
stadko owiec – sześć wrzosówek – starej polskiej 
rasy i cztery owce kameruńskie.
– Choć nie mieliśmy pojęcia o hodowli owiec, 
marzyliśmy o jakimś zwierzątku domowym, 

a owce wydawały się niekłopotliwe. Mają u nas 
dożywocie – śmieje się Daria. – Pasą się swobod-
nie. Są oswojone i chętnie podchodzą, żeby je 
głaskać. 
Właśnie owce przypomniały Darii o jej dawnej 
szydełkowej pasji, którą zaraziła ją babcia. 
Teraz spod jej rąk wychodzą torby, pledy, 
poduszki, a nawet dywaniki. Pierwsze znalazły 
się w pokojach dla gości. Inne trafiały do rąk 
koleżanek. Sprawiało jej to tyle przyjemności, 
że z radością rozdawała swoje robótki zna-
jomym i poszukiwała coraz to ładniejszych 
włóczek. Kiedy któregoś dnia jakaś nieznajoma 
w sklepie zapytała, skąd ma taką piękną torbę, 
przyznała, że to jej dzieło. Pani błagała, by 
mogła ją kupić. Nie zastanawiając się, Daria 
opróżniła torbę, upchnęła rzeczy po kiesze-
niach i sprzedała swój produkt. Tak narodził się 
pomysł na nową działalność. Obok Siedliska na 
wygonie powstało „Rękodzieło”. Choć to do-
piero początek, ma nawet własny facebookowy 
profil i wielu wielbicieli. Z naturalnych materia-
łów – wełny, bawełny i dżerseju Daria tworzy 
narzuty, torby i dywany.

Gdzie może 
być piękniej niż 
w Zełwągach? 
Daria i Radek nie 
mają żadnych wątpli-
wości. Czasem razem 
z gośćmi zasiadają 
przy ognisku 
i opowiadają. Radek 
o okolicy, lasach, 
jeziorach, trasach 
rowerowych, historii 
okolicznych miej-
scowości i lokalnych 
atrakcjach. Daria 
o swoich pasjach: 
grafice komputero-
wej, szydełkowaniu,  
lokalnych smakoły-
kach i nalewkach, 
które przygotowuje 
razem ze swoim 
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Z zachwytu nad pierwszym
siedliskiem, powoli powstaje drugie, 

równie kameralne. 
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– Co z tego będzie? Jeszcze nie wiem. Zaczy-
nam, ale to wspaniałe uczucie robić coś, co się 
podoba i przydaje – mówi. –  Wymyśliłam logo, 
zamówiłam wszywki z nazwą producenta.
Jak coś robić, to na poważnie – tłumaczy.
– W dodatku dzianie mnie uspokaja. Nawet 
kiedy mam jakiś problem, wystarczy wziąć dru-
ty albo szydełko do rąk, a rozwiązanie, już po 
kilku rządkach robótki, samo wpada do głowy. 
W najbliższym czasie chciałabym wykorzystać 
na coś surową wełnę z naszych owiec. Ale na co? 
Wymyślę! – mówi entuzjastycznie.
Tymczasem realizują kolejny pomysł. Wymyśli-

li, by nieopodal domu, który już stoi, zbudować 
kolejny.  – Nieduży, żeby miejsce pozostało 
kameralne – tłumaczą. – Aby ci, którzy szukają 
u nas spokoju, nadal mogli go znajdować. 
−Chcielibyśmy utrzymywać się z wynajmu
pokoi. – Nie potrzebujemy wiele – mówią.
– A wydaje nam się, że to dobry sposób na 
życie. W dodatku taki, który sprawia nam
i naszym gościom frajdę. Dowodem niech bę-
dzie to, że wiele terminów na kolejny rok mamy 
już zarezerwowanych.

Tekst: Aldona Bejnarowicz
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1 Wszystkie prace 
Darii mają oryginalne 
metki z logo siedliska
– drzewem, którego
korzenie tkwią głęboko,
a gałęzie otwierają się
na świat.
2 W życiu chodzi 
o to, by robić to, co 
sprawia nam przyjemność. 
Basia chętnie pomaga 
mamie przy robótkach.
Na szydełku potrafi 
zrobić bardzo dużo.

Adres i informacja
Daria i Radek Puszko
Siedlisko na wygonie

Zełwągi 49 A, 11-730 Mikołajki
tel. 502 394 508

www.nawygonie.pl
     rekodzielonawygonie     rekodzielonawygonie

1

2
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