prawdziwy dom

Ś

wi´ta bez Êniegu
to nie Êwi´ta. Otulone bielà Bo˝e Narodzenie
mo˝na mieç, jadàc na po∏udnie, bo jeÊli gdziekolwiek
w Polsce jest Ênieg, to w∏aÊnie
w górach, w Beskidzie Niskim.
Cisza, nocà gwiazdy, pyszne
jedzenie i wspaniali gospodarze, a raczej domownicy.
Bo w∏aÊciwie nie jest to wyprawa „w goÊcin´”, ale bardziej do domu przyjació∏,
do których jedzie si´ z wizytà.

Jola

Wrzàtek na powitanie
Kr´tymi drogami do Banicy
i im bli˝ej, tym bardziej
malowniczo, pi´kniej, ciszej.
Na koƒcu drogi jest pod
górk´, a potem z górki
i podje˝d˝a si´ pod sam dom
– goÊciniec Joli i Tomka Nowaków. Kamienny i drewniany,
strzelisty, a jednoczeÊnie
roz∏o˝ysty, pi´kny. GoÊci wita
zwierzyniec. Pies Wrzàtek
merda ogonem, obok kr´cà
si´ dwa koty. W Banicy nie
ma wylewnych powitaƒ i po˝egnaƒ. Jest naturalnie, troch´
jak w domu, w którym zawsze
sà drzwi otwarte dla goÊci.
Jol´ najcz´Êciej mo˝na
spotkaç w kuchni. Tu rzàdzi
ona i koty. Ca∏e mruczàce
towarzystwo liczy pi´ç sztuk.
Przesiadujà w kuchni, na sto∏kach, przy ciep∏ych kaflach,
w koszyku z gazetami, czasem
nawet w umywalce.

BANICOWA
stylizacja i tekst Milena ¸akomska zdj´cia Rados∏aw Wojnar

Na starych kamiennych fundamentach w Beskidzie Niskim Jola
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WIGILIA
i Tomek zbudowali swój gościnny dom – otwarty dla wszystkich.

Kuchnia połączona
z jadalnią – oto jak
nowoczesne rozwiązania
wkraczają pod strzechy.
Solidne belki stropowe
miękko wbijają się
w ścianę wyłożoną
kamieniem

Fundament na start
Pomys∏ na ˝ycie blisko natury
przyszed∏ wraz z mi∏oÊcià
do gór, która jest od zawsze
w sercach Joli i Tomka. Przez
20 lat prowadzili wspólnie
schroniska (m.in. na Jamnej,
na Maciejowej i w Gorcach).
W´drowali po polskich
górach, a˝ znaleêli – jak
twierdzà – swoje miejsce
na ziemi. Beskid Niski. Kupili
tu wiekowy dom, który mia∏
zostaç gruntownie wyremontowany. Jednak zimà 1997
roku dosz∏o do tragedii.
Dom w czasie przebudowy
doszcz´tnie sp∏onà∏. Osta∏ si´
tylko kamienny fundament.
Na nim postanowili zbudowaç
nowy dom, dom dla goÊci,
goÊciniec.

CISZA I SPOKÓJ PRZY ÂWIECACH
Atmosfera jest bardzo rodzinna. Najpierw op∏atek,
szczere i ciep∏e ˝yczenia. Wszyscy wszystkim, z uÊciskami
i uca∏owaniami. Na stole pojawia si´ barszcz z uszkami,
pierogi, kapusta z grzybami. Panuje wymowna cisza
i skupienie. Przy karpiu w szarym sosie zaczynajà si´
rozmowy, plany na pasterk´ i co po niej, bo s∏odkoÊci
mo˝emy zjeÊç dopiero, gdy wrócimy. Pod choinkà
sà prezenty. Dla ka˝dego. Tomek w czapce Âwi´tego
Miko∏aja rozdaje podarunki. Tak mo˝na sp´dziç Êwi´ta
– w wyjàtkowym miejscu z wyjàtkowymi ludêmi.

Centrum dowodzenia
Zimà do codziennych
obowiàzków Tomka nale˝y
dok∏adanie drewna do kominka. Dzi´ki misternemu
systemowi rur i kana∏ów rozprowadzonych po ca∏ym domu jest on ogrzany w najbardziej ekologiczny sposób,
ze êród∏a odnawialnego.
Kominki sà dwa, tyle samo pieców kuchennych.
Chocia˝ ten gliniany, malowany, z jednym ozdobnym ceramicznym kaflem jest rzadziej
u˝ywany ni˝ ten w kuchni,
na dole. Przez ca∏y rok kuchnia jest centrum dowodzenia,
ale przed Êwi´tami zamienia
si´ w hipercentrum. J´drzej
to syn gospodarzy, do
niedawna student – teraz
realizuje si´ przy pracy
na rzecz goÊciƒca.

Tomek
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ÂNIE˚YNKI I KORONKI
Okna zdobià nie tylko subtelne
dekoracje namalowane na szybach
przez mróz, ale tak˝e pi´kne
Ênie˝ynki z koronek. Niektóre
Jola zrobi∏a samodzielnie,
inne dosta∏a w prezencie.
Natomiast na bo˝onarodzeniowym
drzewku najprostsze ozdoby
sà najpi´kniejsze.

DRZWI POD BAREM
To prezent od matki chrzestnej
J´drzeja – Agaty. Nigdzie
w domu nie by∏o dla nich
odpowiednich framug,
ale tak bardzo spodoba∏y si´
domownikom, ˝e Jola
wymyÊli∏a rozwiàzanie.

Znajduje te˝ czas na malowanie, a latem zajmuje si´
ogrodem. Cz´sto zaglàda
do kuchni, a tam po mistrzowsku zagniata ciasto, wa∏kuje,
wycina i klei wyÊmienite
pierogi z farszem z kaszy
gryczanej, bia∏ego sera
i mi´ty. W zawrotnej liczbie
500 sztuk!

Noc z Feliksem
Mo˝na si´ w Banicy zdziwiç,
gdy do pokoju jak do siebie
wchodzi kot FeluÊ. Czy nie
pomyli∏ pokoi? Wchodzi
do ∏ó˝ka. Pod ko∏dr´. Mo˝e
ktoÊ t´skni za nim, kotem-termoforem. Jak ju˝
nagrzeje i namruczy
pod ko∏drà, to k∏adzie
g∏ow´ na poduszce.

Chlebowy spektakl

Jędrzej

Sosnowe drewno jest wszędzie – na podłodze,
ścianach, suficie. Otula wszystkich domowników
POKÓJ DO PRACY Pó∏ki wyglàdajà, jakby wyros∏y ze Êcian, pozosta∏e meble nie sà na si∏´ dobrane
do wn´trza. Stary kredens, wiklinowy fotel – choç nie tworzà kompletu, pasujà do siebie. J´drzej, syn gospodarzy, ma tu komputer
pod∏àczony do Internetu. Zanim sprawdzi, czy nie nadesz∏y mailem nowe rezerwacje, zmierzwi w∏os najm∏odszemu z kotów.

Do wigilijnej kolacji
obowiàzuje Êcis∏y post.
A po domu roznoszà si´ tak
wspania∏e zapachy, ˝e trudno nie myÊleç o jedzeniu.
W Êwiàtecznà krzàtanin´
zaanga˝owani sà wszyscy:
i gospodarze, i goÊcie. Chocia˝ ci drudzy trzymani sà
z daleka od kuchni. Wyjàtkiem jest pieczenie chleba,
w którym biorà udzia∏
wszyscy.
Najpierw robiony jest
zaczyn. Mieszane sà dwa
rodzaje màki – razowa
i bia∏a – z zakwasem, solà,
wodà i ziarnami. Du˝y
garnek z zaczynem przykrywa si´ kwiecistà Êciereczkà.
Teraz trzeba czekaç szeÊç
godzin, a˝ zaczyn uroÊnie.
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PIEC CHLEBOWY
Ma bardzo bogate wn´trze
– mieÊci nawet dziewi´ç bochenków.
Przy piecu mo˝na si´ te˝ ogrzaç.
Siedzenie wymoszczone kocem
czeka na ch´tnych.

bochny ziarnem. Chleby siedzà w piecu oko∏o godziny.
Niektóre po wyj´ciu z niego
sà „uÊmiechni´te” (to te lekko
p´kni´te). Trzeba je jeszcze
przykryç mokrym obrusem
(˝eby skórka odesz∏a). Mo˝na
pomarzyç o pi´tce takiego
goràcego chleba z mas∏em,
ale trzeba czekaç na Wigili´.

Jak zostaç kuglarzem

W murowanej piwnicy kryją się prawdziwe skarby
Joli i Tomka – dziesiątki słoików z przetworami
Chleb
z Banicy
Tomek bukowym drewnem
mocno rozpala w piecu chlebowym. Po godzinie palenia
do zaczynu dosypywana jest
reszta màki i Jola wyrabia
ciasto chlebowe, obowiàzkowo Êpiewajàc „CzeÊka Piekarza”. Im wi´cej Êpiewaków,
tym dla chleba lepiej. Ciasto
roÊnie przez godzin´ w cieple. ˚ar z pieca chlebowego
Tomek przerzuca na palenisko pod blach´, a Jola zaggniata „chlebusie” do koszyczków. Ka˝dy chleb, na liÊciu
kapuÊcianym w´druje, do pieca z r´ki Joli, a Tomek tu˝
przed posypuje surowe

CERAMIKA I KAMIE¡ Ods∏oni´ty
fragment starego fundamentu nadaje
skromnej ∏azience wyjàtkowego
charakteru.
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• zakwas chlebowy
z poprzedniego pieczenia
(przechowywany w s∏oiczku
w lodówce, do zdobycia
w Banicy)
• 3 kg „Màki Babuni”
• 1 kg màki razowej ˝ytniej
• 1 kg màki grubo mielonej
owsianej
• 3 ∏y˝ki soli
• 3 litry wody
• po garÊci ziaren: sezamu,
s∏onecznika, lnu, dyni,
odrobina czarnuszki,
kminek
• kapusta
• piec chlebowy i Tomek
ADRESY na str. 96

GoÊcie Banicy przed Wigilià
wspólnie ubierajà choink´.
Jola pokazuje nam kufer,
który dosta∏a na imieniny
od przyjació∏ – Bambusa
i Zyzia. Kupiony zosta∏
w antykwariacie w Rzeszowie
i ma prawie sto lat. Ostatnim
w∏aÊcicielem by∏ kuglarz
z cyrku. A teraz w tym kufrze
jest masa ozdób na wszystkie Êwi´ta.
Po choince przychodzi czas
na stó∏. Jola podrzuca sianko
pod obrus. Je˝eli ma byç
Êwiàtecznie, to niech b´dzie
du˝o Êwiate∏ek, wsz´dzie,
nawet na talerzach.
U Joli i Tomka Êwi´ta pachnà
przede wszystkim chlebem,
cynamonem, miodem, jab∏kami i Êwierkiem zawieszonym
pod belkà. Kiedy pojawia si´
pierwsza gwiazdka, wszyscy
zasiadajà do wieczerzy. 5

To nam się podoba
1. Kamieƒ i drewno. W ca∏ym domu pojawiajà
si´ w du˝ej iloÊci i to tak zestawione, ˝e dajà
poczucie bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci (kamieƒ)
oraz ciep∏o i przytulny nastrój (drewno).
2. Dwa piece. Skupiajà wokó∏ siebie
domowników i goÊci. Wspólne pieczenie
chleba staje si´ rytua∏em, który jednoczy
wszystkich obecnych.
3. Kuchnia po∏àczona z jadalnià. A w niej
gigantyczny stó∏, który w niczym nie
przypomina sto∏ówki w domu wczasowym.
4. Dodatki. Obrazki, koszyki, konary drzew,
koronkowe ozdoby – dom bogaty w detale
i wspomnienia.
Kontakt: www.banica.com.pl

