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W sercu człowieka nowoczesnego budzi się z żywio
łowym wprost pędem tęsknota do zdrowego trybu życia,
do ruchu jako wyrazu zdrowia i radości życia i do wyswo
bodzenia się bodaj na chwilę z więzienia, jakiem stało się
miasto. W związku z tą atawistycznie założoną w czło
wieku tęsknotą za matką-ziemią, należy w tern miejscu
zwrócić uwagę na wzmagający się z nieprzepartą siłą ruch,
który jednak w całej swej objętości mało jest znany w naszem społeczeństwie.
Kiedy w Ameryce zaprowadzono wolne sobotnie po
południe, wyruszały całe familje, wyposażone w namioty,
z miasta, ażeby 1 dzień i 2 noce spędzić na świeżem po
wietrzu na skrajach lasów, mad brzegami rzek i jezior lub
na innych odpowiednich miejscach.
Ten krótki wyjazd z miasta okazał się nieocenionem
wprost źródłem zdrowia i tak niesłychanie korzystnem na
wydajność pracy duchowej, że także w zachodniej Europie
stało się regułą, że mieszkańcy miast wyjeżdżają z nich
co niedziela i to nieraz w dość odległe okolice. Władze
szły tej zdrowej żyłce podróżowania ludności miejskiej ze
wszech miar na rękę, stwarzając dopływy wody i dając
możność zakładania ognisk. W czasach dzisiejszych wzro
sła ta walka obronna przeciwko przedwczesnemu przeży
ciu się, zniechęceniu do pracy i duchowej depresji do naj
większych rozmiarów.
Z samego tylko Berlina ucieka na świeże powietrze
w każdą niedzielę letnią — według cyfr statystycznych —
około 2 i pół miljona ludzi, nie licząc tych, którzy opu
szczają miasto na rowerach, motocyklach lub autach. (Ryc.
nr. l.) (Wśród uciekających z miasta można nieraz zauważyć
ciekawy pojazd, złożony z dwóch rowerów, między któremi
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zawieszony jest wielki koszyk, przeznaczony do transportu
rzeczy lub też nawet kilkoro małych dzieci.)
Symbolem tej walki ze zniszczonemi nerwami są naj
pierw namioty. Jednakże już po krótkim czasie zaczęto
myśleć o wygodniejszym pobycie poza miastem. Trzeba
więc było namiot zamienić na stałą chatkę, którą nieraz
budowało się ze skrzyń, gałęzi i skóry, obijało blachą z pu
szek po konserwach i stawiało zwykle małe piecyki z gliny
do zagrzewania potraw. Pomysłowość właścicieli tych
w ustach ludu ośmieszanych i wykpiwanych ,,psich budek"
była zwłaszcza w Ameryce wprost zadziwiająca. Zbijano
lub kupowano często za bezcen drzwi i okna ze starych,
zwalonych domów i stawiano prawie z niczego małe domki,
które zupełnie dobrze chroniły przed deszczem i wiatrem
po powrocie z wycieczek. Przez coroczną poprawę i dobudowywanie przekształciły się nieraz te budki w małe domki,
których właściciele sami nie wiedzieli, w jaki sposób przy
szli w ich posiadanie.
Ponieważ stosowanie metody Weekend"a dało w kra
jach zachodnich i w Ameryce impuls do całkiem nowej
niedzielnej kultury, będę się starała zobrazować jasno wszel
kie korzyści ruchu Weekend"a.

Ryc. 1.

Wielorakie korzyści Weekend’a.
1. W pierwszym rzędzie oznacza metoda Weekend"a
wyzwolenie się od fizycznej względnie psychicznej pracy
zawodowej w zmienionem otoczeniu. To wyzbycie się do
tychczasowego, codziennego otoczenia, zawiera w sobie
pewien rodzaj wytchnienia dla osobistego powodzenia i ra
tunek od duchowej depresji.
2. Całodzienny pobyt na świeżem powietrzu nadzwy
czaj szybko działa wzmacniająco na zdrowie. Każdemu
wiadomo, że pomieszkania o złej wentylacji są rozsadnikami
wszelkich chronicznych chorób piersiowych, lecz nie każdy
wie, że przez gimnastykę oddechową mogą płuca pomieścić
poczwórną ilość powietrza, aniżeli przy zwykłem, powierzchownem oddychaniu. Stosowane każdą niedzielę głębokie
wdychanie powoduje nadzwyczajne wzmocnienie działal
ności płuc zwłaszcza u osób gruźliczych, którąto chorobę
nazwać śmiało można chorobą ciasnoty mieszkań. Na
gruźlicę przypada obecnie 15% wszystkich wypadków
śmiertelnych, a to przeważnie ludzi młodych, niezdolnych
wskutek choroby do zarobkowania. Według zestawień sta
tystycznych, opracowanych przez Komitet walki z gruźlicą,
liczba osób, zmarłych w Polsce na gruźlicę, dosięgła (w jed
nym roku) olbrzymiej cyfry 65.000. Jest to zatem choroba,
która przynosi społeczeństwu wielką, nieobliczalną klęskę.
Zwłaszcza powietrze leśne jest z pewnością jednym
z najpewniejszych środków nietylko na wzmacnianie, lecz
niemniej i na leczenie chorych płuc. Ćwiczenie czynności
płuc ma ponadto jeszcze jeden niezmiernie ważny skutek.
Potęguje w wysokim stopniu normalną czynność organów
trawienia.
3. Następnie kąpiele słoneczne! Czyż nie są one środ
kiem zapobiegawczym wprost pierwszorzędnego znaczenia
przeciwko chorobom?
W starożytnych czasach wystawiali Rzymianie godzi
nami nagie ciało na działanie słońca. Czyniono to zazwy
czaj na specjalnych, płaskich werandach domów mieszkal
nych. Częste kąpiele słoneczne są równoznaczne z powro
tem do zdrowia w szybkiem tempie.
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4. Przechadzki, gry, bieganie, skakanie, tańce na wolnem powietrzu wzmacniają niezwykle nietylko zewnętrzne
członki, lecz również i wewnętrzne organa i muskuły, które
inaczej z braku ruchu, zwłaszcza przy sposobie życia sie
dzącym w biurach i ubikacjach fabrycznych, zamierają lub
ulegają przetłuszczeniu. Wszelkie usiłowania, które zmie
rzają do poprawy zdrowotności ludu, do tężyzny młodzieży
i do najmożliwszego uprzystępnienia sportu, prowadzą nie
jako przymusowo do szerzenia i propagowania idei wolnej
niedzieli — powiada Dr. Halfen w swoim tygodniku. (Nakład
Winkler, Wiedeń 1929.)
5. Nie należy też niedoceniać siły leczniczej ziemi
świeżo zoranej lub przekopanej. Z dawien dawna składali
wieśniacy słabowite dzieci w świeżą bruzdę lub w dołki,
ażeby odżyły i nabrały sil. Tak samo chodzenie boso po
zroszonej trawie ma duże znaczenie ze względu na prądy
elektryczno-magnetyczne, idące z głębi ziemi, A niechże
teraz taka chatka czy domek Weekend"a stanie na kawałku
pola, wynajętego od gminy w skromnej, taniej krasie, to
użyźnianie go i stopniowa zamiana pustkowia na mały raj
stanowi dla właściciela prawdziwe źródło zadowolenia.
Dla ludzi starych, zmęczonych pracą i obowiązkami zawodowemi, jest lekka praca w ogrodzie prawdziwem błogosła
wieństwem i uniwersalnym lekiem na wiele dolegliwości
i cierpień.
6. Weekend zasługuje niemniej na pełną uwagę ze
względów gospodarczych, ku czemu niech posłuży nastę
pujący przykład: Na terenie, nabytym po wojnie w pobliżu
dużego miasta zagranicznego, zasadzono w 1300 ogródkach
60.000 drzewek owocowych, które z pewnością w przy
szłości będą przynosiły rok rocznie duży pożytek. Nie od
rzeczy będzie dodać, że Goethe w 80-tym roku życia uważał
pracę w ogrodzie jako środek, dający pełne zadowolenie.
7. Prawdziwym rajem jest Weekend dla dzieci, oczy
wiście wyposażony w miejsce do gry, w kopce piasku, ba
seny wodne i trawniki. Tym sposobem pobudza się w nich
przez wesołe towarzystwo rówieśników chęć do twórczej
pracy i stałego zajęcia.

7

Doświadczenia stwierdzają, że wpływ wesołego towa
rzystwa w młodocianym wieku może mieć bardzo doniosłe
znaczenie na późniejsze lata. Brak łącznika z innemi dziećmi
w młodości powoduje później u dorosłych przygnębiające
uczucie osamotnienia, niezrozumienia i zapoznania, a zara
zem brak radosnego uczucia przyjaźni. Według długoletnich
badań amerykańskiego pedagoga złe skutki odosobnienia
w dzieciństwie nie oszczędzają również dzieci miljonerów
i miljarderów. Rozrywki i przyjemności, jak i spokój trybu
życia Weekend"a stoją w rażącej sprzeczności z często
mylnie pojętemi rozrywkami niewidzialnemi w wielkich
miastach.
Jak stwierdzono, Weekend pobudza żyłkę oszczędza
nia, i zaoszczędzone grosze nie będą roztrwonione na prze
siadywanie w kawiarniach, na nadmierne używanie gorą
cych napojów, na kina etc., lecz zużyte zostaną na poży
teczne rzeczy. Dobrze obmyślana organizacja może za
spokoić wszelkie życzenia, a więc dążenie jednych do zaba
wy? gry? tańca, jak niemniej pragnienie spokoju przez
drugich.

Jednak Weekend oznacza nietylko
wzmocnienie zdrowia, lecz również podniesienie OGÓLNEGO ZASOBU sił ływotnych.
Po tych wszystkich więcej praktycznych i zdrowot
nych korzyściach trzeba nie zapomnieć o korzystnym wpły
wie Weekend4a na harmonijny układ psychiczny. Spokój,
czar stosownego wiejskiego otoczenia w słońcu, świetle
i świeżem powietrzu, stają się często ratunkiem przed osta
teczną depresją nerwów. Niechęć do pracy, brak skupienia
woli, rozdrażnienie znikają, system nerwowy czasem już
po kilku niedzielach, spędzonych na wsi, odzyskuje w wyso
kim stopniu chęć do pracy na następne tygodnie. Swobodne
stykanie się z ludźmi jednakowego sposobu myślenia spra
wia zwłaszcza ludziom osamotnionym w miastach niejedną
zachętę życiową. Czar wesołego życia i ruchu na polach
i w lesie stoi w rażącej sprzeczności do szarzyzny codzien
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nego dnia. Udręka, jako następstwo nadmiernych wysiłków
lub dyktatury przełożonych, względnie otoczenia, znika.
Cielesne poczucie pełni sił - któż nie doznał już tego na
sobie - przechodzi w pełne, wesołe zadowolenie - w ra
dość życia! To właśnie uwolnienie własnego ,,ja44 od kło
potów i cierpień przez wzajemne współżycie jest jedną
z głównych zalet Weekend4a. Z niego płynie wzmożony
zapas sił, jednem słowem - odmłodzenie.
Znamiennem jest, według doniesień dzienników, że we
Francji właśnie sfery wyższe lubują się w niezależnym, cy
gańskim sposobie życia Weekend4a.
Współżycie ma to dla siebie, że to, co jest rozdzielone,
łączy, a to, co jest złączone, wzmacnia. Wzajemna chęć
pomocy prowadzi do wzajemnego zrozumienia. Kontakt
osobisty unicestwia nieufność i nienawiść.
Szczególnie ważną rolę odgrywa Weekend dla naszych
zawsze przepracowanych i zamęczonych gospodyń. Zagłę
bianie się w dobrej lekturze, w pięknie natury, spokojne
rozmyślanie i spoczynek może stać się szczytem rozkoszy
dla głodnej i żądnej piękności fantazji. Tych możliwości
rozmyślania, jakie daje Weekend, i przemyślenia własnego
losu aż do powzięcia cennych postanowień na przyszłość,
nie należy niedoceniać. Napoleon wypowiedział pamiętne
słowa: ,,Jedno postanowienie może zmienić zupełnie nasze
życie!44
Czyż czar świetlny zachodzącego słońca jest w stanie
wzbudzić w półoślepłych, w ponurych zakamarkach wielko
miejskich całkiem ociemniałych biedakach poczucie jasności
i nadzieji? Pokój głoszą dzwony wiejskie i wzbudzają
radosne nastroje w sercach ludzkich. Przykre melancholje
znikają.
Stale uganiający się i goniony mieszkaniec miasta
przychodzi wtedy na krótko do siebie. Natomiast w kinach
miejskich przez wystawianie niemoralnych filmów, daje się
podnietę niskim skłonnościom, wskutek czego cierpi przedewszystkiem według danych statystycznych nieletnia
młodzież.
Wzorowo świecą przykładem Związki Młodzieży
Weekend4a w Szwecji. We własnych domach klubo
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wych pielęgnuje się śpiew i stare ludowe tańce, oczywiście
w strojach narodowych. Tak samo w czasie niepogody
kształcą nauczycielki robót ręcznych młodzież w tkaniu
starych gobelinów i innych rzadkich a wartościowych tkanin.
Tańce i śmiech! Jaka dobrana para! Nie opuszczajcie
sposobności do tańca lube dziewczynki, woła jeden z naj
większych myślicieli ubiegłego stulecia! Cześć twórcy no
wych, przystojnych tańców! A cóż dopiero mówić o tańcu
na wolnem powietrzu pod lazurowym stropem nieba?
Wogóle wszystkie dotychczasowe doświadczenia Weekend"a stwierdzają zaraźliwy wprost wpływ słonecznej we
sołości skutkiem gry, śpiewu i tańca, który działa również
na osoby stroskane i w sobie zamknięte. Po prostu pisze
i mówi się o prawdziwym kulcie radości, jaki powoduje
Weekend. Także względy religijne nie ponoszą uszczerbku
w obozach Weekend4a. Według relacji z gazet urządził sobie
pewien pomysłowy duchowny — oczywiście za zezwole
niem właściwej władzy kościelnej — ołtarz na wozie i urzą
dzał nabożeństwa, które się cieszyły tłumnym napływem
uczestników. Przez wybicie 2 dużych drzwi w ścianach na
szerokości woza stawał się ołtarz w mgnieniu oka widoczny.
Ustrojenia ołtarza w kwiaty podejmowała się młodzież.
Może ktoś zarzuci, że wszystkie te piękne korzyści
i zdobycze dostępne są tylko dla bogacza. Przy małych
wymaganiach, cierpliwości i pilności może i średnio uposa
żony dojść do celu.
W każdym razie potrzebną jest silna organizacja i wy
datna pomoc ze strony władz. Dowodów pomocy ze strony
np. miasta Warszawy przy zakładaniu Związków ogródków
familijnych (nie typu Weekendu) nie brak. Na skutek odez
wy, która w krótkich słowach zwróciła uwagę na korzyści
ogródków familijnych, utworzył się po 8 dniach Związek,
liczący 60 członków. Dziś rozwinęła się ta akcja dzięki
wydatnej pomocy światłego Prezydenta miasta, wysokiego
urzędnika magistrackiego i niektórych urzędników Głów
nego Urzędu Statystycznego do tego stopnia, że otwarto już
— po krótkim czasie — trzeci teren do zakładania ogródków
familijnych.
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Stałe ogrody weekendowe.
Wielki postęp w podmiejskiem życiu na wolnem po
wietrzu powoduje przejście od stawiania namiotów na brze
gu lasu, rzeki czy łąki - tak zwanych dzikich osiedli — do
unormowanych stosunków, od maleńkiego, prowizorycz
nie urządzonego ogródka na wynajętych, bezużytecznie
leżących parcelach budowlanych w pobliżu miast do stałego,
własnego ogrodu na dalej położonych terenach, zaopatrzo
nych w przybory Weekend4a.
Z chwilą zwiększenia się nędzy mieszkaniowej wymu
szono w niektórych miejscowościach pozwolenie władz na
całoroczny pobyt w altanach i domkach ogrodowych, prze
znaczonych pierwotnie jedynie na pobyt wakacyjny. W ten
sposób dochodziło wielu do posiadania własnego domku,
coprawda bardzo prymitywnego i zbudowanego nader
skromnie. A byli to przeważnie tacy, którzy o takiej możli
wości nigdy nawet nie marzyli. Przez coroczne przybudowy, gustownie wykonane, zyskiwały te maleńkie domki,
ukryte w cieniu drzewek owocowych, często wprost idyliczny wygląd.
Jeżeli ruch Weekend4a ma się stać prawdziwem bło
gosławieństwem dla szerszych mas ludności, muszą w pierw
szym rzędzie zostać zapewnione odpowiednie tereny pod
budowę. Bo któż będzie wkładał pieniądze, czas i pracę,
wiedząc, że władza może każdego czasu odebrać organizacji
ziemię?
Tak zwane stałe ogrody cieszą się wie!kiem wzięciem.
Idealnie przedstawia się rzecz, gdy gmina z własności gmin
nej względnie państwo z dóbr państwowych wydzierżawia
w powyższym celu wolne nieużytki. W przeważnej części
zagranicznych państw można uzyskać małe parcele od 100
do 200 m2 w drodze wieczystej dzierżawy za niską opłatą
roczną bez zaliczki. Nadto popierają gminy pomysł tworze
nia domków niedzielnych i kolonij także przez inne świad
czenia, jak budowa dogodnych dróg i dostawa taniego drze
wa. A przychylne stanowisko gmin i starostw przy udzie
laniu ziemi opłaca się tysiąckrotnie ze względów gospodar
czych, kulturalnych i zdrowotnych. Adam Grzymała-
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Siedlecki, wytworny i utalentowany pisarz, powiada w jed
nym ze swych fejletonów między innemi tak: Jeżeli się nie
mylę, to nerwowość zbiorowa jest już dziś taką samą kwestją socjalną jak gruźlica lub inne choroby, degenerujące
społeczeństwo. Kto wie, czy już nie wielki czas z tej wła
śnie strony spojrzeć na rzecz, czy nie pora, pomyśleć o spo
sobach ratunku.
Obserwując niektóre grupy zawodowe, przychodzimy
do przekonania, że krótki całodzienny pobyt na świeżem
powietrzu okazał się tak nieocenionem wprost źródłem
zdrowia, tak niesłychanie korzystnem na wydajność pracy
duchowej, że dziś już walczy się o całą wolną sobotę pod
hasłem: ,,Nietylko miejsce, lecz również czas dla wszystkich
winien się znaleźć na ziemi." Na czele tego przełomowego
ruchu kroczy słynny ze swych aut na całym świecie Ford.

Weekend w zimie.
Weekend w skromnem wykonaniu stanowi dziś — rzec
można - integralną część życia w wielkiej liczbie miast.
Jest to pocieszający objaw obserwować, z jaką ochotą
biorą się ludzie do grzebania w ziemi i pracy w ogrodzie,
przyczem tysiące z nich widzą w posiadaniu minjaturowego
domku pewien punkt oparcia w życiu. Skoro głód powietrza
został odpowiednio rozbudzony, spostrzegamy wielorakie
korzyści życia na wolnem powietrzu, zwłaszcza u ludzi,
gniotących się w mieście w kurzu i gorącu słonecznej pory
letniej. Ale i pobyt zimowy w lepiej urządzonych domkach
Weekend"a jest dla zdrowia bardzo korzystny, gdyż stwier
dzono, że wieś, specjalnie zaś góry, mają w zimie klimat
jeszcze zdrowszy i przyjemniejszy, niż w lecie i że powietrze
górskie jest nieraz dla organizmu w zimie tern zdrowsze
i działa tern bardziej leczniczo.

Hasło - taniość pod każdym względem.
O ile Weekend ma cele swe osiągnąć i stać się źródłem
odmłodzenia względnie odświeżenia dla starych i młodych,
to trzeba doń zastosować ,,taniość na każdym kroku". Za
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granicą robi się dla Weekend"a jak największe ulgi. Zarządy
tramwajowe, zarządy linij autobusowych oraz dyrekcje ko
lejowe mogą się przez odpowiednie zarządzenia w wielkiej
mierze przyczynić do wzmożenia ruchu Weekend"owego.
W okolicach niektórych wielkich miast zagranicznych kur
suje w sobotę i niedzielę — i to nie jest rzadkością — 15 do
20 specjalnych pociągów z uczestnikami Weekend"a. Zniżka
cen wynosi normalnie 33% ( ), a w czasie świąt i wycie
czek zbiorowych nawet więcej.
Że i nasze ministerstwo kolei byłoby skłonne do udzie
lenia ulg i zniżek dla ruchu weekendowego, o tern świadczą
zniżki i ulgi, jakich udziela turystom, gościom wyjeżdżają
cym do uzdrowisk, zbiorowym wycieczkom i t. p.

Domek weekendowy. - Nasz liliput. Położenie, wielkość itd.

Niezwykły czar wywiera niejedna nowozbudowana
kolonja Weekend"a. Małe domki, przy których budowie
dostosowano wszystkie formy i kolory w ujęciu estetycznem i wesołem, przeważnie daleko wystające dachy ponad
werandami, chroniącemi od deszczu i słońca. Jeżeli jeszcze
dodamy do ozdobnego ogródka umajoną kwiatami koronę
drzewka owocowego, wtenczas możemy mówić bez prze
sady o sielankowym wprost wyglądzie kolonji Weekend"a.
Na Śląsku Cieszyńskim rozpoczyna się za Dzięgielowem i małym Tułem w kierunku południowo-wschodnim
łańcuch wzgórz i zalesionych wzniesień, które zmniejszając
się stopniowo koło Ustronia, przechodzą w wieniec zbocz
Czantorji. Są one własnością państwa. l)eż tutaj możli
wości spędzenia paru dni na wolnem powietrzu? Raj Week
end" a (zwłaszcza dla Górnego Śląska) dałby się tutaj stwo
rzyć znakomicie. Potrzeba tylko nieco wzajemnego zro
zumienia, łączności i woli do czynu, a wiele tysięcy osób
znajdzie tu spokój i odpoczynek. Dla wielu tysięcy mógłby
otworzyć się tutaj dostępny, tani, zdrowy i piękny pobyt
wakacyjny. Spełnićby się musiały 2 możliwości, a miano
wicie: Państwo musiałoby zapewnić przydział terenów
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do parcelacji na przystępnych warunkach i — co jest nie
mniej ważne - problem budowania domków Weekend4a
serjami, w nowy sposób, musiałby zostać odpowiednio
ujęty i przeprowadzony. Jeżeli podobnie jak wagon kolejo
wy, auto, kabinę parowca uważać będziemy Weekend"a
jako środek pomocniczy, a więc jako ochronę przed wiatrem
i niepogodą, wtenczas stać on się może dostępny i dla mniej
zamożnych. Na nocleg nie potrzeba przecież tak wiele
miejsca, a niemniej domek taki w pierwszym roku swego
istnienia nie potrzebuje nam dawać tych wszystkich wygód,
jakich nabyliśmy z biegiem lat i skutkiem tradycji.
Jeżeli się zważy, że chorzy i ranni podczas wojny
światowej ezuii się lepiej w zbudowanych na prędce drew
nianych barakach, niż umieszczeni w murowanych szpita
lach, skoro dalej doświadczenie uczy nas, że cyganie, śpią
cy we wszelkich warunkach klimatycznych pod zwykłemi
namiotami, cieszą się niezwykle silnem zdrowiem, to nikogo
nie powinna odstraszać myśl spania w zwykłych, z desek
zbudowanych domkach, a w czasie gorącej letniej pory prze
pędzania w nich całych dni.
Pewne wielkie sanatorjum w pobliżu Locarno zdobyło
sobie światową sławę przez niezwykłe wyniki lecznicze.
A przyczyna tych wyników? Chorych umieszcza się nie
w murowanych ubikacjach wielkich hoteli, lecz w małych,
pojedynczych domkach, ustawionych na trawnikach. Ściany
tych domków są przesuwalne i dają się wyjmować. Po
8 dniach wyjmuje się pierwszą ścianę, biegnącą na szynach.
Po upływie drugiego tygodnia wyjmuje się drugą ścianę.
Prawdopodobnie starano się tu naśladować system japoński
budowania kiosków. Te małe japońskie mieszkańka są co
do swych przesuwalnych ścian wzorowo urządzone. Ryc.
nr. 2 daje nam wzór takiego sposobu budowy. Ciemno
pomalowana część ściany (na rysunku) ma na stronie tylnej
przesuwalne drzwi, umieszczone na 3 rodzajach szyn, skut
kiem czego w parne dnie lub noce przez przesunięcie drzwi
można w jednej chwili mieszkanie uczynić dostępne na do
pływ świeżego powietrza. Komu ten sposób budowy wy
dałby się za drogi, może sobie na sposób naszych zwykłych
stodół urządzić dwoje dużych drzwi, które otwarte a połą-
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Ryc. 2.
Rysunek dyrektora Szindlera, Cieszyn, który był dłuższy czas w Japonji.

czone dwiema szerokiemi zasłonami służą jako ochrona
przed ciekawością sąsiadów przy ubieraniu lub przy kąpie
lach słonecznych. W ten prosty sposób można miejsce,
jakie ma się do dyspozycji, o wiele powiększyć.
Czasopismo ,,Tydzień44 umieściło raz w nadzwyczajnem wydaniu typ domku ogrodowego. Ten typ domku jest
jednakże bardziej obmyślany na pomieszkanie dzienne, lecz
jako nocleg dla więcej osób stanowczo się nie nadaje, jest
bowiem za ciasny. (Ryc. nr. 3.)
Naszkicowany przez architekta Wienera i inż. Schlesingera domek tygodniowy (wyjęte z redagowanego przez
Dra Holfena czasopisma ,,Domek tygodniowy44), służyć mo
że przy zastosowaniu materacy po 2 albo 3 nad sobą (jak
to mamy w wagonach sypialnych) i przy urządzeniu ławek
z wysuwalnemi przystawkami -- do spoczynku dla 10 do
12 osób. Koszta zatem, rozdzielone na tylu członków jed
nego klubu, nie mogą być w żadnym wypadku zbyt wysokie.
(Ryc. nr. 4.)
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Ryc. 3.

Ryc. 4.
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Zagranicą stwarzają domki stalowe poważną konku
rencję domkom drewnianym, jednak słychać głosy, że mie
szkanie w domach stalowych nie należy do zbytnich przy
jemności.
Na budowę domków ogrodowych przewidziany jest
jako materjał cegła, beton, eternit, papa impregnowana,
jednakowoż drzewo jest materjałem najtańszym i najbardziej
przystępnym. Środkiem konserwującym jest pokost, który
stosowany w zabarwieniu żółtem, zielonem lub brunatnem
daje domkowi nader malowniczy wygląd. Wiedeńczyk
umie nadawać swojemu domkowi nadzwyczaj malowniczy
i przyjemny wygląd. Domki te o 1 lub więcej ubikacjach
zdobią brzegi Dunaju, a przez swoje daleko wystające da
chy werandowe zadawalają najwybredniejsze oko. (Ryc.
nr. 5.) W Austrji nad Dunajem i w Anglji nad Tamizą
bywają domki weekendowe przenoszone na obszerne pła
skie łodzie, ale urządzenie takiego pływającego domku nie
jest dla kieszeni każdego dostępne, gdyż trzeba się liczyć
ze zbudowaniem motoru.
Nadzwyczaj oryginalnym typem mieszkania weeken
dowego są dwukołowe wozy mieszkalne, jakiemi posługują
się cyrki wędrowne.
Te jeżdżące mieszkania lub wozy cygańskie, składające
się z sypialni i kuchni, są skombinowane pomysłowo z auta

Ryc. 5.
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Ryc. 6.

i wozu mieszkalnego i czynią właściciela niezależnym od
hoteli i domów zajezdnych i dzięki temu ten typ wozu mie
szkalnego bardzo jest rozpowszechniony. (Ryc. nr. 6 i 7.)

Weekend jako sport wodny.
Jak grzyby z ziemi wyrastają na wybrzeżach Anglji
domki Weekend"a, przyczem ich mieszkańcy oddają się
sportowi wioślarskiemu, a wiadomo powszechnie, że wio
ślarstwo działa szczególnie wzmacniająco na ciało i ducha.
,,Nie masz większej przyjemności - oświadczył niedawno
jeden wysoki dygnitarz zagraniczny - nad wycieczki wła
snym statkiem." Wycieczko wiec, zaopatrzony odpowiednio
w zapasy i nieprzemakalne namioty przeciwko złej pogodzie,
zatrzymuje się początkowo, nim nabędzie zupełnej wprawy
w kierowaniu łodzią, tylko u wybrzeży, a w razie zbyt złej
pogody chroni się do własnego domku. Ten rodzaj sportu
przedstawia ze względu na fizyczne zaabsorbowanie sił
źródło zdrowia dla nerwowo osłabionych lub duchowo prze
pracowanych. (Ryc. nr. 8.)

Domki na raty!
Jednem słowem dążenie człowieka do słońca, powie
trza i ruchu na. wolnem powietrzu nie da się już okiełznać.
Niezmiernie możnaby ruch Weekend"a zasilić, gdyby posta-
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Ryc. 7.

rano się o to, by gotowe, składane mieszkania tego systemu
można było otrzymywać na raty, co uprzystępniłoby je
i stanowi średniemu.
W Ameryce istnieją wielkie przedsiębiorstwa budowla
ne, które dostarczają domków składanych za cenę od 300

Hyc. 8.
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dolarów na raty. Ściany tych domków wykonane są z ce
mentu i gipsu i przekładane drzewem.
Tak samo ziemię otrzymują interesowani za niskiem
wynagrodzeniem. Szczególnie praktyczne okazały się skła
dane domki drewniane, które bez trudności dają się łatwo
rozebrać i równie szybko na innem miejscu złożyć. Jeżeli
najważniejszym ,warunkiem rozwoju kolonji Weekend"a jest
taniość, należałoby pomyśleć o masowej wytwórni, której
następstwem bywa masowe zapotrzebowanie. Przedewszystkiem należałoby lepiej wykorzystać korzyści, płynące
z łączności i wspólnoty. Mało racjonalnem okazuje się bu
dowanie pojedynczych domków, a tak samo — chociaż to
zakrawa na absurd Kg mało racjonalnem jest oszczędzanie
w pojedynkę.

Uwagi końcowe.
Wszystko zależy od organizacji! Pojedyncze, małe
potoczki łatwo gubią się w piasku. Tylko wielka rzeka,
zbieg setek i tysięcy dopływów, może pokonać z łatwością
wszelkie przeszkody. Podobnie ma się rzecz z wielką orga
nizacją, kiedy zdrowa myśl poruszy potężnie serca i myśli.
Wspólnemi siłami nie trudno byłoby dojść do wspólnie wy
tkniętego celu. Jak jednakże stoi sprawa z przewódcami? Któż
ma być kierownikiem nowo zakładającej się organizacji? We
dług zdania słynnego z aut Forda znajdą się prawie zawsze,
gdy chodzi o dobrą i pożyteczną sprawę, odpowiedni kierow
nicy. Ileż bezużytecznie drzemiących sił umysłowych pomię
dzy emerytowanymi urzędnikami mogłoby być z pożytkiem
wykorzystanych dla nowej idei, dając im zajęcie przy wspie
raniu i kierowaniu ruchem Weekend"a? Chodzi o wyszukanie
powołanych, którzy dla tego ruchu mają pełne zrozumienie
lub widzą w nim spełnienie swych marzeń.
W harmonijnem współżyciu - w Związku — winne być
wszelkie ważne zadania i pytania poddawane dyskusji, jozważać się mają wszelkie możliwości praktycznego przepro
wadzenia zamierzeń, uzyskania gruntów na wspólnem podło
żu, powiększenia terenów, zakładania działów oszczędnościo
wych, wyzyskanie tanich źródeł wytwórczości, wzajemne
możliwości- transportowe i wreszcie wszelkie inne kombinacje
jako korzyści, płynące z łączności.
Skierowanie u nas w Polsce ruchu Weekend"a na wła
ściwe tory przyczyniłoby się w wysokim stopniu do fizycz-
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nego i psychicznego uzdrowienia szerokich mas ludności,
a w szczególności naszych pracowników umysłowych i fizycz
nych, pracujących w zarażonych bakcylami lokalach biuro
wych i fabrycznych. Dla osób samotnych lub duchowo izolo
wanych mieszkańców wielkiego miasta taki Weekend - jak
już wspomniano - daje wszelkie fnożliwości do ukształtowa
nia pogodnego współżycia. Weekend zagranicą wytworzył
zupełnie nowy objaw, a mianowicie prawdziwy kult dla obcho
dzenia świąt i spędzania wakacyj. Obv wzbudził go i u nas!
Domków wakacyjnych w stylu górskim dostarcza
w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim profesor Bogdan Hoff w ce
nie po 5.000 zł. Składa się je ze silnych belek (nie z desek),
a obejmuje taki domek dwa małe pokoiki z kuchnią. W ludo
wym zaś stylu śląskim dostarcza domków wakacyjnych także
w Wiśle cieśla Kuczera po 6.500 zł. Przewóz całego domku
koleją z Wisły do Warszawy kosztuje 240 zł.
Najmniejszy domek z okrągłego drzewa, 6 m długi, 4 m
szeroki z szeroką werandą i miejscem do spania na 8, ewen
tualnie na 12 osób, kosztuje 2.500 zł. Dostarcza architekt Hoff,
Wisła.

Ryc. 9.

Ryc. 10.
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