Originalios sodybos šeimininkas kavą kviečia gerti medyje
Norint nupjauti medį ir įrengti tokį baublį,
teko gauti gamtosaugininkų leidimą. Baublyje yra ir pelių urvas, kuriame nuolat gyvena šie graužikai.
Kavą galima gerti ir medyje
Dar vienas neįprastas sodybos akcentas
– kavinė medyje.
„Bičnamio“ savininkai nupjovė seną liepą ir
ant jos kamieno surentė nedidelę pakylą.
Čia telpa stalas ir du suolai, todėl šeši
žmonės vienu metu medyje gali švęsti ir iš
viršaus stebėti aplinką.
Šiais metais bus įrengtas ir kavinės stogas.
Pats naujausias praėjusios vasaros A.
Danieliaus darbas – ąžuolinė pavėsinė, kurią jis pavadino „Mirštančia ūmėde“.
Toks pavadinimas atsirado todėl, kad
Pavėsinės stogas aplinkiniams primena skraidančią lėkštę. Po juo – „Krėslas bosui“
skiedrinis stogas primena šio grybo žvyneE.Naikelio nuotr. lius, o dėl kreivų medžių statinys išėjo pasviręs, tarsi mirštantis. Visa pavėsinė suręsta
Aržulupiuose buvo pastatytas er- kol pavyko viską sutvarkyti.
Algis Vaškevičius
„Lietuvos ryto“ korespondentas dvus medinis lenktos formos pas- Po trejų metų darbo 2000-aisiais iš vieno ąžuolo medžio.
tatas, kuriame įrengti miegamieji, „Bičnamis“ buvo atnaujintas ir paLankytojų netrūksta
Poilsiavietę pastatė kolūkis nedidelė pirtelė, pokylių salė.
siruošęs priimti svečius, kurių čia
Lenkta pastato forma padiktavo gali tilpti daugiau kaip pusšimtis.
Apgriuvęs buvusio kolūkio tur- įdomų sprendimą kieme vietoj į- Kiekvienais metais „Bičnamyje“ Originalių idėjų nestokojantis A. Danielius
tas, patekęs į rūpestingas ran- prasto pavėsinės stogo pastatyti sukuriama kas nors naujo ir origi- sumanė šalia tvoros padaryti tarsi antrą tvokas, gali virsti originalia poilsio tokį, kurį visi vadino „skraidančia nalaus, kasmet čia atvykstantys rą, kurią sudaro ant medinių rąstų pakabinti
akmenys.
vieta.
lėkšte“. Tokį stogą sumanė dabar lankytojai turi kuo stebėtis.
Pragręžus skyles vienas šalia kito buvo
Tai įrodė Šakių rajone, Aržuolu- Šakių rajono meru dirbantis Juozas
piuose, įsikūręs „Bičnamis“ – kai- Bertašius.
pakabinta keliolika panašaus dydžio lauko
Drevėje įrengė baublį
riedulių.
mo sodyba, kurioje yra daug neįprastos paskirties statinių.
„Daugelis žino „skraidančią lėkš- Į “Bičnamį” dažniausiai atvažiuoja buvę
Atnaujino per trejus metus
Prieš trisdešimt metų Šakių ratę“, po kuria neseniai sugalvojome klasės draugai, kurie čia rengia savo susitijone „Taikos“ kolūkis netoli mies- Prasidėjus privatizacijai šį turtą irengti originalų medinį krėslą ir kimus. Sodyboje kartais renkasi ir vestuvininkai, taip pat čia švenčiami jubiliejai. Kaip
to pasistatė poilsiavietę.
nutarė įsigyti buvusi kolūkio buhal- pavadinome jį „Krėslu bosui“.
Šakiečiai tada aktyviai bendra- terė Birutė Danielienė. Šeimos na- Svečiai mėgsta čia pasėdėti ir ir ankstesniais laikais, čia atvyksta užsienievo su buvusios Rytų Vokietijos riai nusprendė plėtoti kaimo turizmo jaustis labai svarbūs. Džiaugiuosi čių, dažniausiai – danų.
atstovais, kurie dažnai atvažiuo- verslą.
ir tuo, kad medžio drevėje pavyko A. Danielius Šakiuose yra subūręs vietos
Moteris sakė, kad naujuoju pirki- įrengti baublį, kuris taip pat domi- gitaristų klubą, sodyboje rengia savo susitidavo į svečius.
„Vokiečius apgyvendindavome niu iš pradžių nesidžiaugė, kadan- na lankytojus“, - pasakojo A. Da- kimus ir koncertus. Čia vyksta ir dailininkų
plenerai, bibliotekininkų renginiai, patalpos
viešbutyje, tačiau kartą jie ten gi namas buvo gerokai apleistas, nielius.
buvo apvogti. Kolūkis buvo tur- pro supuvusį stogą keliose vieto- Senas surešęs medis kėlė grės- suteikiamos neįgalių žmonių susitikimams.
tingas, tad nusprendėme įrengti se veržėsi vanduo, tapetai buvo mę, todėl buvo nutarta jį nupjauti
Atsipirks dar negreitai
savo poilsiavietę svečiams ir ko-“ neišvaizdūs ir seni.
ir įrengti drevę, kurioje telpa melūkiečiams“.
Reikėjo nemažai pinigų ir laiko,
dinis stalelis ir trys kėdės.

A. Danielius sodybos lankytojus įspėja, kad čia
gyvena ir vorai
Sodybos savininkai prisipažįsta, kad lankytojų būna įvairių,
kartais labai reiklių. Kartą vieni
žmonės piktinosi, pamatę salės kampe voratinklį.
Nuo tada ant lauko sienos
atsirado užrašas, informuojantis, kad sodyboje yra ir voratinklius audžiančių vorų.
“Visada norėjosi padaryti ką
nors įdomiau, originaliau, taip,
kaip nėra pas kitus. Mano tėvas buvo girininko pavaduoto-

jas, todėl polinkis dirbti su
medžiu, matyt, paveldėtas”, sakė A. Danielius.
B. Danielienė prisipažino,
jog visos investicijos į originalią sodybą negreit atsipirks,
nes kasmet atsiranda vis kitų
išlaidų naujoms idėjoms įgyvendinti.
Šeimos skaičiavimais, prireiks penkiolikos metų, kol
įdėtos investicijos sodybai
tvarkyti bei įrengti atsipirks.
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