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Gmina w obiektywie

moja Lesznowola

Nasze lasy. Piękne o każdej porze roku. 
To zdjęcie zrobiliśmy w Magdalence, 
gdy w lutym spadł pierwszy, duży śnieg.
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Od Redakcji
Nie wiem, jak Państwo to ocenią, ale moim zdaniem ten  

numer „mojej Lesznowoli” warto przeczytać od deski do deski.  
Nie chcę przez to broń Boże powiedzieć, że inne nie są tego warte, 
ale w tym zawarliśmy treści, nad którymi warto się zastanowić. 

Każda z postaci, które spotkaliśmy, przygotowując lutowy  
numer, opowiada o swoim życiu, ale w tych opowieściach jest coś, 
co czyni je pod pewnym względem niezwykłymi. 

Przedstawiamy trzy małżeństwa, które przeżyły ze sobą ka- 
wał życia i choć każde było inne, łączy je jedno. Wszystkie były 
udane i żadna ze stron tych związków nie wyobraża sobie, by  
mogło być inaczej. 

Co w ich życiu było takiego, że po tylu latach wspólnego ży- 
cia potrafią zachować poczucie humoru, dystans do tego, co było  
i z optymizmem myśleć o tym, co jeszcze będzie?

Druga grupa mieszkańców naszej gminy, którą przedstawiamy, 
to ludzie młodzi, którzy mają w życiu cele i determinację, by je 
osiągać. Jest wśród nich i młody naukowiec, i licealista. Pierwszy 
poszedł własną drogą przez życie, drugi jeszcze tej drogi szuka. 

Ponadto opowiemy o dwóch pasjonatach, których różni wiek  
i życiowe pasje. Jeden, jest kolekcjonerem wielu pasji, drugi obser-
wuje życie mrówek. 

Wszystkich z pewnością warto poznać.
W naszej kuchni tym razem cykoria w kilku odsłonach.
Jak zwykle życzymy miłej lektury i czekamy na sygnały  

o innych ciekawych mieszkańcach naszej gminy. Warto, abyśmy 
ich poznali.

Miłej lektury.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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fot. z archiwum prywatnego 
Barbary i Tadeusza Kamińskich

W Kętrzynie razem zdawali maturę.  
Potem rozjechali się na uczelnie. Barbara  
na Akademię Medyczną do Białegostoku, 
Tadeusz na prawo do Wrocławia. On odwie-
dzał ją, ona jego. Dzieliły ich setki kilome-
trów, ale byli młodzi, kochali się, więc cóż to 
za odległość. Skończyło się ślubem w Kęt- 
rzynie. Państwo Barbara i Tadeusz Kamiń-
scy mówią, że życie przeleciało jak chwila. 

Nim weszliśmy, pan domu spy- 
tał w progu, czy tolerujemy psy. Gdy 
usłyszał, że jesteśmy psiarze i kocia-
rze, wyraźnie odetchnął z ulgą. Nie 
musiał robić przykrości wiekowej 
labradorce i zamykać jej przed gość-
mi. Piętnastoletnia czarna staruszka, 
merdając radośnie ogonem, przynio-
sła nam swoją poduszkę, popatrzyła 
przyjaźnie, położyła się na dywanie 
przed kominkiem i ufna smacznie 
zasnęła. Zostaliśmy poczęstowani 
kawą. Pani doktor piła herbatę.
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Pierwsza herbata – 
– Tadeusza historia rodzinna 

– Skończyłem osiemdziesiąt pięć 
lat i często patrzę wstecz. W pamię-
ci przesuwa mi się masa obrazów, 
tworzących historię. Małżeństwem 
jesteśmy bite sześćdziesiąt dwa lata. 
W tym roku będzie sześćdziesiąt 
trzy. Pochodzimy z Wileńszczyzny. 
Ja urodziłem się w Wilnie. Tam za-
stała mnie wojna. Po wojnie z matką 
i siostrami w ramach repatriacji 
wylądowaliśmy w Kętrzynie.

– Jezu, znam to na pamięć – wes-
tchnęła z lekką irytacją w głosie pani 
Barbara, po czym wyszła po herba- 
tę, co nawet na chwilę nie zakłóciło 
narracji męża.

– Mój ojciec był zawodowym 
oficerem sanitarnym w stopniu kapi- 
tana i przydział mobilizacyjny dostał  
do Warszawy. W 1939 roku podczas 
obrony stolicy został kwatermistrzem  
w Szpitalu Ujazdowskim, najstarszym  
i największym szpitalu wojskowym 
w Polsce, utworzonym około 1792 
roku w byłym zamku królewskim  
w Ujazdowie. 

Szpital był na jakieś cztery ty- 
siące pacjentów, a podczas działań 
wojennych znajdowało się w nim 
czternaście tysięcy rannych. Może 
dlatego Niemcy nie wywieźli do obo- 
zów całego personelu medycznego, 
tylko na początku wszystkich na te- 
renie szpitala skoszarowali, a dopie- 
ro po jakimś czasie ojciec znalazł 
mieszkanie w Warszawie. 

Potem brał udział w powstaniu. 
Szczęśliwie udało mu się wyjść wraz 
z innymi powstańcami z Mokotowa.  
Od chwili wybuchu wojny nie mieli- 
śmy pojęcia, czy ojciec żyje. Po woj-
nie spotkaliśmy się w Kętrzynie.

Moja mama była rodowitą war-
szawianką. Przed pierwszą wojną 
światową jej rodzice mieli zakład 
krawiecki i ktoś ich namówił, żeby  
z Warszawy przeprowadzili się do 
Wilna. To było w 1912 roku. Nim  
w Wilnie rozkręcili interes, wybu-
chła wojna. Mama, wyedukowana na 
pensji, została nauczycielką i w cza- 

sie wojny poznała ojca. Ślub wzięli 
w 1920 roku, w dzień, gdy artyle-
ria ostrzeliwała Wilno, do którego 
wchodzili bolszewicy.

Podczas wojny bolszewickiej 
ojciec, Władysław, był dowódcą po-
ciągu sanitarnego, a mama, Leonia, 
była pielęgniarką. 

W Wilnie mieliśmy dom, letni-
sko, ustabilizowane życie. Po wojnie 
nie mieliśmy nic. Mama dostała ja- 
kąś spłatę po rodzinie i z początku 
miała zainwestować pieniądze w Wil- 
nie, ale namówiona przez którąś  
z ciotek kupiła cztery działki w Ma- 
gdalence.

Wróciliśmy do Polski. Rodzice 
zamieszkali w Jeleniej Górze, a ja  
w 1948 roku wyjechałem do Kętrzy-
na, do wuja, który opiekował się mną 
podczas wojny. Jakoś nie mogłem 

nawiązać kontaktu uczuciowego  
z ojcem. Dziś żałuję, że tak było, ale 
wtedy tęskniłem za wujkiem i dlate-
go zdecydowałem się na opuszcze- 
nie rodziców. 

Do szkoły chodziłem z Barbarą, 
moją przyszłą żoną. Wtedy była re- 
forma szkolnictwa. Ja chodziłem  
do dwunastoletniego jeszcze liceum, 
a Barbara już do jedenastolatki. W ten  
sposób znaleźliśmy się w tym sa- 
mym roku w równoległych klasach 
maturalnych. Maturę zrobiliśmy  
w 1951 roku.

Ja poszedłem na prawo do Wro-
cławia, a Barbara na medycynę do 
Gdańska. Ponieważ nie dostała się 
na uczelnię w Gdańsku, pojechała 
do Białegostoku i tam studiowała 
medycynę. Ja odwiedzałem ją w Bia-
łymstoku, ona mnie we Wrocławiu. 
Znaliśmy się więc przed maturą,  
po maturze i przyjaźniliśmy w okre-
sie studiów.

Po studiach dostałem przydział 
pracy w Polskim Instytucie Spraw 
Międzynarodowych w Warszawie.

Druga herbata –  
– historia rodzinna Barbary 

– Tadeusz, przepraszam cię, 
ale ty już tyle mówisz. Może byś 
dopuścił kogoś do głosu. Usiądę koło 
ciebie i będę cię pod stołem kopała, 
żebyś się skracał – zapowiedziała 
pani Barbara, przynosząc kolejną 
herbatę i uśmiechając się do nas 
znacząco, jakby chciała powiedzieć: 
„zdążyłam się przyzwyczaić”. 

– Gdy zacząłem pracować, 
ściągnąłem Barbarę jeszcze jako 
studentkę do Warszawy.

– Tadeusz, daj spokój, to nie 
jest takie ważne – przerywa pani 
Barbara.

– Jak to, nie jest ważne? – odpo-
wiada ze spokojem pan Tadeusz. – Od 
trzeciego roku zaczęła studiować medy- 
cynę na Akademii Medycznej w War-
szawie. I tu skończyła studia. 

– Tadeusz, to nie jest ważne, 
rozumiesz. 

– Ślub wzięliśmy w grudniu  
1955 roku. W czerwcu kończyłem 
studia, pracę dostałem we wrześniu, 

a w grudniu wzięliśmy ślub – koń- 
czy myśl pan Tadeusz. – Nie mieli-
śmy mieszkania, nie mieliśmy nic. 
Zamieszkaliśmy kątem u rodziny  
w Piastowie. 

– Przepraszam, ale muszę to 
powiedzieć. Znam dobrze męża  
rodzinę. Tak opowiadała teściowa, 
tak opowiadają moje szwagierki  
i tak opowiada mój mąż. Bardzo 
dokładnie, szczegół po szczególe.  
U męża doszedł jeszcze nawyk za-
wodowy, więc ostrzegam na wszelki 
wypadek, że do końca opowieści 
może zabraknąć czasu. (śmiech)

– Nie, nie, już kończę, muszę 
jeszcze tylko powiedzieć… – broni 
się pan mecenas.

– Błagam, tylko nie mów, o któ-
rej był ślub, bo to naprawdę nieistot-
ne – nie daje za wygraną pani doktor. 

– …muszę powiedzieć o twoich 
rodzicach – kontynuuje opowieść 
niezrażony pan Tadeusz.

– Boże – wzdycha pani doktor.  
– Daj spokój, to nikogo nie interesuje. 

– Jej rodzice pochodzą z Wileń- 
szczyzny, z powiatu brasławskiego. 
Powiat ten z siedzibą w miasteczku  
Brasław był utworzony w 1919 roku  
z części dawnych powiatów z guber- 
ni kowieńskiej i kurlandzkiej i wszedł  
w skład okręgu wileńskiego, który 
potem wcielono do Łotwy.

Rodzice byli nauczycielami.  
W czasie wojny ojciec był podpo-
rucznikiem AK w 23. brygadzie bra- 
sławskiej. Po wojnie wylądowali  
w Kętrzynie. 

Babka Barbary ze strony matki 
pochodziła z małżeństwa estońsko-
-polskiego. Ojciec jej był Estończy-
kiem, mama Polką. Poznali się przed 
pierwszą wojną światową w Peters-
burgu. Oboje zmarli z głodu podczas 
rewolucji 1917 roku, zostawiając 
dwoje dzieci. Piętnastoletni chłopak 
zaginął gdzieś bez wieści i matka 
Barbary jako kilkuletnia dziewczyn-
ka została na świecie sama. 

Potem dostała się do sowieckiego 
przytułku dla dzieci, gdzie w 1920 
czy 1921 roku odnalazła ją ciotka, 
siostra matki. Na piechotę z Peters-
burga dostały się na Wileńszczy-

znę. Tam mama Barbary skończyła 
seminarium nauczycielskie i poznała 
swojego przyszłego męża, później 
mojego teścia. 

– Tadeusz, skończ już proszę i tyl- 
ko odpowiadaj na pytania – ponowi-
ła apel pani doktor. 

– Już kończę. Teraz będzie o żo- 
nie i naszym małżeństwie – zapowia- 
da pan mecenas. 

– O żonie, to żona sama opowie – 
mówi pani doktor. 

– Ale ja muszę dopowiedzieć,  
że siedem lat pracowałem w Insty- 
tucie Spraw Międzynarodowych,  
a potem zrobiłem aplikację i rozpo-
cząłem prywatną praktykę.

– To ty dopiero jesteś przy  
aplikacji? – dziwi się pani Barbara.

– Kiedy ja robiłem aplikację, 
mieliśmy trudną sytuację, bo mo- 
ja żona…

O małżeństwie 
przy herbacie 

…małżeństwem 
jesteśmy bite 

sześćdziesiąt dwa 
lata
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w mamę, córka w tatę. Zresztą syn 
ma na imię Tadeusz, a córka Barbara. 

Gdybym na nasze życie spojrza- 
ła z perspektywy tych sześćdziesię- 
ciu prawie trzech lat i miała odpowie-
dzieć, czy nam się to życie udało,  
odpowiedziałabym twierdząco. Tak. 
Udało się nam życie. 

– Chyba tak, chyba tak – z pew- 
nym namysłem zgadza się pan Ta- 
deusz. – Zgrzeszyłbym, gdybym 
powiedział inaczej. 

– Mamy niewielkie wymaga-
nia – uzupełniła pani doktor. – Nie 
mamy okazałej wilii, nie jeżdżę do 
pracy wypasionym autem, tylko 
skromną skodą, kocham swoją pra- 
cę, lubię swoich pacjentów, mam 
dobry kontakt z ludźmi i blisko do 

– Żona, jeśli pozwolisz, opowie 
o sobie sama – proponuje ponownie 
pani Barbara. 

– Żona wyjechała do Kętrzyna  
do rodziców, żeby robić specjalizację.  
I tam urodził się nasz syn. Staraliś- 
my się w tym czasie o jakieś większe 
mieszkanie w Warszawie, bo mieli-
śmy tylko dwudziestoparometro- 
wą klitkę. 

Po specjalizacji żona z synem 
wróciła do Warszawy i podjęła pra- 
cę w Szpitalu Czerniakowskim. 
Pracowała też w szpitalu na Mada-
lińskiego, gdzie dalej robiła specja-
lizację z ginekologii. Zmieniliśmy 
mieszkanie na większe, żona otwo-
rzyła prywatny gabinet, pracowała 
też w przychodniach, ja pracowa- 
łem jako adwokat i zaczęło się in- 
ne życie.

Trzecia herbata – 
– nic nadzwyczajnego 

– Musiałam sobie zrobić kolejną 
herbatę, bo jesteśmy tak daleko do 
końca, że z pewnością zdążę ją wy-
pić – mówi z charakterystyczną dla 
siebie ironią w głosie pani doktor. 

W tym miejscu zapytaliśmy, co 
się pani Barbarze podobało w panu 
Tadeuszu. 

– To było już tak dawno, że nie 
pamiętam. Byliśmy razem w harcer-
stwie, chodziliśmy na zbiórki, mło-
dzież wtedy była skromna, zupełnie 
inna niż dziś. 

– Ja miałem trudny wybór – nie 
wytrzymał pan mecenas – bo Barba-
ra miała dwie bardzo ładne siostry. 
Nie, nie żartuję. Zerkałem okiem  
w prawo, w lewo, ale od razu byłem 
ukierunkowany na Barbarę. Zresztą 
jedna z jej sióstr mieszka do dziś  
w Magdalence, druga wyjechała do 
Finlandii. 

– Ja nie umiem tak ładnie mó- 
wić jak mój mąż – usprawiedliwia 
się pani doktor. – Zresztą on już 
prawie wszystko za mnie powiedział. 
Dzieciństwo razem, szkoła razem, 
na studiach jeździliśmy do siebie  
w odwiedziny. Wszystkie święta spę- 
dzaliśmy razem. Potem odwiedzili-
śmy jego rodziców w Jeleniej Górze 
i… normalnie. Pobraliśmy się. 

 Nie uratował mnie tonącej, nie 
przyjechał na białym koniu (śmiech). 

Nic nadzwyczajnego się nie wyda-
rzyło. Nasza młodzieńcza przyjaźń 
zamieniła się w małżeństwo. 

To była nasza młodość, to były 
tamte, inne czasy, których nie da się 
porównać z tym, co jest dziś. Byli-
śmy inni. Byliśmy młodzi. 

Nie uwierzycie państwo, ale  
te kilkadziesiąt lat wspólnego ży- 
cia przeleciało nie wiadomo kiedy.  
Dużo było pracy i wiele obowiąz-
ków. Człowiek szedł do przodu  
i nie miał czasu się zastanawiać. 
Praca, rodzina, wychowywanie 
dzieci. Szpital, przychodnia, pry-
watny gabinet, dom. Tak przez  
te wszystkie lata. 

Syn mieszka w Finlandii, jest 
lekarzem anestezjologiem. Jego żo- 
na Polka, koleżanka ze studiów, też 
jest lekarką, dermatologiem. Mają 
dwoje dzieci, w domu mówią po pol- 
sku i tam żyją. Wyjechali z Polski 
jeszcze przed stanem wojennym i już 
nie wrócili. 

Córka mieszka w Warszawie. 
Skończyła prawo, zrobiła aplikację 
adwokacką, ma trójkę dzieci i im się 
poświęciła. Tak więc syn poszedł  

…najważniejsze 
w długim życiu 

małżeńskim 
jest wzajemne 
zrozumienie

…dzieciństwo 
razem, szkoła razem, 

na studiach 
jeździliśmy do siebie 

w odwiedziny

przychodni w Magdalence, gdzie 
pracuję. Czy trzeba czegoś więcej?

Nasze życie było bardzo proste. 
Mąż zawsze był organizatorem na-
szych wyjazdów. Często z dzieciaka-
mi wyjeżdżaliśmy a to pod namiot, 
a to bez namiotu, zależnie jakie były 
czasy i na co nas było stać. Pakowa- 
liśmy do plecaka konserwy, maszyn-
ki spirytusowe i w drogę. W góry,  
na Mazury, w białostockie, augusto- 
wskie i nad morze. Do Zakopanego, 
gdzie mieliśmy i mamy do dziś zaro-
sły razem z ich dziećmi. 

Mąż jako zamiłowany historyk 
ma to do siebie, że nawet tam, gdzie 
– zdaje się – był tylko kamień na 
kamieniu, coś ciekawego wyszperał. 
Znalazł jakieś tło historyczne  

fot. z archiwum prywatnego Barbary i Tadeusza Kamińskich
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i jeździliśmy ten kamień na kamie- 
niu zobaczyć. Nawet znajomych po- 
trafi w to wciągnąć. 

Potem, jak już można było wy-
jeżdżać do krajów zaprzyjaźnionych, 
jeździliśmy do Bułgarii, na Węgry 
czy jeszcze dalej. 

Pasji specjalnych nie miałam. 
To znaczy nie szydełkowałam, nie 
robiłam na drutach i nie malowałam. 
Lubiłam teatr, muzykę, ale moją 
prawdziwą pasją był i jest ogród. Lu-
bię pracować przy roślinach. Sadzić, 
pielęgnować, obserwować, jak rosną, 
i cieszyć się, gdy kwitną. Lubię też 
oglądać porcelanę. Najpiękniejszą 
widziałam w Saksonii, w muzeum 
miśnieńskiej porcelany w Dreźnie. 

– Mój ojciec… – zaczął pan 
mecenas, a w tym momencie pani 
doktor dała za wygraną i poszła  
po kolejną herbatę. – Znam tę opo-
wieść – usprawiedliwiła się, wstając 
od stołu. 

– …mój ojciec wsadził mnie 
pierwszy raz na konia jeszcze przed 
wojną 1939 roku. Ale tak naprawdę 
nauczyłem się jeździć konno parę 
lat później, kiedy w 1944 roku pod 
Wilnem stacjonował pułk kozackiej 
konnicy. Wróciłem do koni dopiero  
w czasach gierkowskich, gdy z kole- 
gami, pod szyldem LZS-u, założy- 
liśmy w Pyrach klub jeździecki. Sze- 
fem szkolenia był tam pułkownik 

Tadeusz Falewicz, człowiek roz- 
kochany w koniach, pasjonat spor- 
tów konnych. 

Kupiliśmy konie. Miałem ich 
kolejno pięć. Ulica, dawniej droga, 
przy której dziś mieszkamy, lasy  
w naszej gminie, pola, to był tereny, 
po których galopowałem. Trzyma-
łem konia w stajni u pana Krzysztofa 
Szumińskiego w Bobrowcu.

Kiedyś, kiedy Magdalenka była 
modną, nie tak zabudowaną podwar-
szawską miejscowością, prowadzili-
śmy bujne życie towarzyskie. Zawsze 
wielu znajomych zjeżdżało do nas na 
weekendy, na grilla, na spacery po 
lesie. Dziś już tak nie jest i Magda-
lenka nie jest taka jak dawniej. 

Czwarta herbata – 
– wiekowa mama

Na koniec naszej sympatycz- 
nej rozmowy oglądamy pamiątko-
we zdjęcia i wracamy na chwilę do 
mamy pani Barbary, bo była to ho- 
norowa obywatelka naszej gminy. 

– Mama żyła sto siedem lat.  
Jak już mówił Tadeusz, była pół 
Estonką, pół Polką. Jej rodzice,  
czyli moi dziadkowie, poumierali  
z głodu w czasie rewolucji 1917 ro- 
ku i wychowywała się w sierocińcu.  
Nie będę mówiła, że widziała wodza 
rewolucji Lenina, że sprzedawała na 
ulicach Petersburga, bo to są drobia-

zgi – mówi pani doktor. – O dal- 
szych jej losach mówił już Tadeusz. 
Dodam tylko, że ostatnie dziesięć 
lat swojego życia spędziła w naszej 
Magdalence. Mieszkała u mojej sio- 
stry, która ma większy od naszego dom.

To wszystko. Cóż ja więcej mogę 
powiedzieć. Takie było życie. Biegło 
tak szybko, że się człowiek nawet nie 
obejrzał. Mało mieliśmy czasu dla 
siebie. Dziś też Tadeusz jest skazany 
na samotność, bo ja ciągle pracuję. 

Pytacie państwo, co jest najważ-
niejsze w długim życiu małżeńskim? 
Powiem wam. Wzajemne zrozumie-
nie – odpowiada pani doktor i po 
chwili wybucha śmiechem. – Jak 
mnie Tadeusz nie rozumie, to go biję, 
albo jak widzieliście, kopię pod sto-
łem. A jak to nie pomaga, idę sobie 
zrobić herbatę. ■
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Zaczynamy rozmowę od tych intrygujących wizytó-
wek. Okazuje się, że dom, do którego zostaliśmy zapro-
szeni, to dom rodzinny, zaprojektowany tak, że jego lo-
katorzy mają własne mieszkania. Imiona na szyldzikach 
to imiona dzieci i wnuków państwa Janiny i Andrzeja 
Pytkowskich. Właścicieli tego domu.

Nasz dom 
– Opowiem skąd się wziął pomysł tak rozbudowa- 

nego domu – mówi pan Andrzej, żeby do końca zaspo-
koić naszą ciekawość. – Mieszkaliśmy w Warszawie na 
Rakowcu w bloku przy ulicy 20-latków. Mieliśmy jak na 
tamte czasy „duże” trzypokojowe mieszkanie, o łącznej  
powierzchni 46 metrów. – Ale była widna kuchnia  
i osobne WC – uzupełnia pani Janina. 

– Gdy synowie zaczęli dorastać, pozajmowali po- 
koje. Jeden pokój, który zajmował starszy syn, miał 
szerokość 1,72 m i powierzchnię około siedmiu metrów 
kwadratowych. Gdy syn chciał swobodnie rozłożyć ręce, 
to mu między ścianami brakowało kilkunastu centyme-
trów. Drugi pokój miał powierzchnię 10,5 m kwadra-
towego. Był naszą małżeńską sypialnią i jednocześnie 
naszym biurem, bo ja, jako projektant, konstruktor, bu- 
dowlaniec, wiele prac wykonywałem w domu. Żona też 
resztą jest budowlańcem po szkole budowlanej na Gór- 
nośląskiej w Warszawie.

Żeby rozłożyć stół do pracy, trzeba było złożyć so- 
fę, na której spaliśmy. I tak codziennie. Rano składaliśmy 
sofę, rozkładaliśmy stół, wieczorem składaliśmy stół  
i rozkładaliśmy sofę. 

Był jeszcze duży pokój przechodni, w którym wycho-
wywał się młodszy syn i przyjmowaliśmy gości. Obieca-
łem sobie wtedy, że jeśli kiedyś będę miał własny dom,  
to na pewno nie będzie taki mały. 

Działkę w Nowej Iwicznej kupiliśmy w 1991 roku,  
a rok później zaczęliśmy budować dom.

Powiedziałem: „Dosyć tych małych klitek. Zrobię 
jedno pomieszczenie, które będzie większe od naszych 
trzech pokoi razem z widną kuchnią i osobnym WC.  
To dopiero będzie rozpostarcie”. (śmiech) 

No i spełniłem swój zamiar. Na bazie parteru zo- 
stały wybudowane mieszkania dla naszych synów.  
I teraz mieszkamy wszyscy razem, choć osobno. Syno-
wie z żonami i dziećmi, i my, dziadkowie, do których 
zawsze mogą przyjść.

Jedna wielka rodzina, choć pamiętam, jak Tomek 
zawsze mówił, że nie będzie z nami mieszkał – śmieje  
się pani Janina.

– Mój ojciec był bardzo niezadowolony, kiedy  
dowiedział się, że wyprowadzamy się z Warszawy – 

wspomina pan Andrzej. – Dzieciństwo spędziłem na  
Pradze, gdzie po wojnie dzięki ciotkom ojciec znalazł 
mieszkanie, bo nasz dom był zburzony. Marzył, by wró- 
cić na drugą stronę Wisły, wrócić do Warszawy. Wszyst-
ko jedno gdzie, byle na drugą stronę. Był bardzo szczę- 
śliwy, gdy z Pragi wyprowadzaliśmy się na Mokotów,  
i bardzo nieszczęśliwy, gdy powiedziałem, że wyprowa-
dzamy się z Warszawy. Syn wyprowadza się na wieś,  
do Iwicznej. Nie mogło być gorzej. 

Ojciec był człowiekiem bardzo schorowanym, ale  
dał mi jedną radę: „Jak już będziesz się wyprowadzał 
na tę wieś – powiedział – to szukaj, synu, działki blisko 
stacji kolejowej. Przecież nie będziesz uprawiał ziemi,  
a przy stacji zawsze można prowadzić jakąś działalność”.

Nie uwierzycie, ale wziąłem do ręki cyrkiel i zakre-
śliłem okrąg na planie wokół stacji. Tu wtedy jeszcze nic 
nie było. Mamy gdzieś zdjęcie, na którym jest fragment 
naszej działki, słupki ogrodzenia, dwie zabetonowane bra- 
my i fragment drogi. Ono świetnie ilustruje, jak tu było. 
Różana była pierwszą ulicą nadaną w tej miejscowości. 
Budowano już szkołę. Jako budowlaniec wiedziałem, że 
jak budują szkołę, to będą musieli budować kanalizację. 
A jak zaczną, to pociągną też do domów. I tak się stało. 

Komunikacyjnie też było świetnie. Ulica Puławska 
była w tamtych czasach jak pas startowy na lotnisku. 
Jedne światła i żadnych korków. Trochę się rozgadałem,  
a państwo umówili się na spotkanie z żoną, więc idę 
zrobić kawę.

Wieś jak wieś 
– Muszę zacząć od Podlasia. Jak widać, jestem ko- 

lejną dziewczyną z Podlasia, która mieszka w Nowej 
Iwicznej. Niedawno czytaliśmy tekst o pani Stanisławie 
Kondrackiej z Mysiadła („moja Lesznowola” nr 20 –„Pani  
inżynierka”), a ona też jest dziewczyną z Podlasia – mó- 
wi pani Janina.

– Rejon mojego dzieciństwa to okolice Międzyrze- 
ca Podlaskiego w kierunku na Terespol. Wieś Wygnanka. 
Wieś jak wieś, ludzie jak ludzie. Rodzina z ogromnymi  
przeżyciami. Tata, Jan Wiącek, był w czasie wojny jed- 
nym z dowódców AK. W listopadzie 1944 roku został 
nawet dowódcą rejonu.

Walczył z Niemcami, brał udział w akcji wysadze- 
nia niemieckiego pociągu w lasach łukowskich. Po woj-
nie walczył w szeregach WiN. W czasie wojny ścigali go 
Niemcy, po wojnie ścigali go nasi. Cały czas musiał się 
ukrywać. 

Dopadli go w 1952 roku, gdy pojawił się w domu.  
Sąd wojskowy skazał go na dwanaście lat więzienia. Zam- 
knęli go najpierw na Zamku Lubelskim w sławnym wię-
zieniu, które należało do największych i najokrutniej- 
szych na okupowanych ziemiach naszego kraju. Tam był  
torturowany, o czym dowiedziałam się dopiero na pro- 
cesie. Potem był w więzieniu w Strzelcach Opolskich  
i wreszcie trafił do „najlżejszego” więzienia. Do Kopalni 
Węgla Kamiennego Bytom. 

Przesiedział cztery lata, bo w 1956 roku objęła go am- 
nestia dla więźniów politycznych. 

Powiedziałam, że tam, gdzie mieszkałam, była wieś  
jak wieś, ludzie jak ludzie, ale może powinnam to wyja- 
śnić. Proszę pomyśleć, ojciec ciągle ścigany, potem zła- 
pany i osadzony w więzieniu. Mama nie była kobietą za-
radną. Może dlatego, o czym dowiedziałam się po latach, 
kiedy przyjechała odwiedzić mnie w Warszawie, że była  
herbową szlachcianką. Nie powiedziała tego wprost. 
Chciała, żebym ją zawiozła pod jakiś adres w Warszawie, 

Na bramie okazałego domu w Nowej Iwicznej domofon i kilka 
przycisków, obok których na szyldzikach wydrukowane są nie 
nazwiska, tylko same imiona. Na jednym Marzena, Michał, Igor  
i Karol, na drugim Katarzyna, Tomasz, Zosia i Jan. Na trzecim 
Janina i Andrzej. Jesteśmy umówieni z panią Janiną Pytkowską, 
więc wybieramy przycisk Andrzej i Janina. 

…szukaj, synu, działki 
blisko stacji kolejowej
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bo pewien starszy pan starał się o emeryturę i musiał 
mieć zaświadczenie, że pracował. 

Gdy zapytałam: „A co ty masz z tym wspólnego?”, 
odpowiedziała, że to był parobek, który kiedyś pracował  
w dobrach Kurowskich, a ona jest szlachcianką z tego 
rodu. Teraz, jak czasem myślę o swojej rodzinie, to do- 
chodzę do wniosku, że dziadek rzeczywiście wyglądał 
na szlachcica. 

Mama umarła, mając pięćdziesiąt dwa lata, ale  
co przeżyła, ile się napracowała, żeby nas ochronić i wy- 
chować, to nawet trudno opowiedzieć. 

Po wojnie dobra dziadków zostały rozparcelowane. 
Dziadkowi władza zostawiła dwadzieścia cztery hektary. 
Podzielił je na trójkę dzieci i sobie część zostawił. Pamię-
tam, jak po rodzinie się mówiło, że dziadek gdzieś ukrył 
dukaty, ale nie wiem, aby ktoś te dukaty znalazł. 

Mama z trójką dzieci przez całą wojnę ani razu nie 
nocowała w domu, tylko ukrywaliśmy się w stodołach 
i obórkach u różnych sąsiadów. Taka to była wieś i tacy 
ludzie. Wszyscy sobie pomagali.

Pamiętam dzień, gdy ojciec wrócił do domu. Ten po-
wrót był jakby wymodlony, bo przypadł na dzień mojej 
pierwszej komunii świętej. Nie muszę mówić, w jakim 
stanie wrócił. 

Umarł, mając osiemdziesiąt siedem lat. Gdy umarł, do 
mojej siostry zwrócił się wiekowy ksiądz, który znał ojca 

z tamtych czasów. Wypytywał, co nam ojciec powiedział 
przed śmiercią. Gdy siostra odpowiedziała, że nic istot-
nego, ksiądz pokiwał głową i powiedział: „Wasz ojciec 
to był wielki człowiek. Zabrał ze sobą do grobu wielkie 
tajemnice”. Jakie to były tajemnice, nie wiemy do dziś. 

Może ksiądz miał na myśli to, że cztery kilometry  
od wsi Wygnanka była wieś Kąkolewnica, a w niej w sier- 
pniu 1944 roku został ulokowany tymczasowo sztab  
2 Armii Wojska Polskiego. Był tam sąd polowy, który 
wydawał wyroki śmierci wykonywane niedaleko w miej-
scowości Uroczysko Baran. Od jesieni 1944 do lutego 
1945 na mocy wyroków tego sądu rozstrzeliwano żołnie-
rzy AK, WiN-u i BCh, dezerterów z ludowego Wojska 
Polskiego i ludzi uznanych za wrogów przez NKWD. 

Wyroki śmierci wykonywano metodą radziecką: ofia- 
ry miały ręce skrępowane drutem. Tata wiedział o tych 
wyrokach i o miejscach pochówku rozstrzelanych. Żad- 
nych grobów nie było. Skazanych rozstrzeliwano pod 
takim dużym drzewem. Bardzo długo stary gajowy nie 
dał tego drzewa wyciąć, a kiedy przyszedł nowy, natych-
miast drzewo ścięto. 

Moja Wygnanka to była wieś z wielkimi tradycjami. 
Z wielką przyjemnością obserwowałam swoich rodziców 
i innych sąsiadów. Jakaż to była kultura. 

Kobiety zmawiały się na jakieś robótki, zbierały się  
u jednej na przykład na darcie pierza. Rozmawiały, śpie- 
wały, a potem przychodzili po nie mężowie.  

Zawsze któryś miał ze sobą skrzypce albo akordeon. 
Znajdywała się jakaś flaszeczka. Pośpiewali, potańczyli. 
Teraz już tego nie ma.

Tam trzy, cztery gospodynie umawiały się w spra- 
wie pieczenia chleba. Piekła jedna i roznosiła chleb do 
pozostałych. Za tydzień druga szła od sąsiadki do są-
siadki z pachnącym bochnem, kolejna znowu za tydzień 
niosła świeżo upieczony chlebek do pozostałych. W ten  
sposób raz na cztery tygodnie każda piekła chleb, a wszy- 
stkie miały co tydzień świeży. 

Z wielkim sentymentem wspominam tamte strony.  
W Miedzyrzecu skończyłam szkołę podstawową i lice- 
um. Na pięćdziesiątą rocznicę egzaminu maturalnego 
zorganizowałam w szkole zjazd maturzystów. Takiego 
zjazdu nigdy tam jeszcze nie było. Tak się szczęśliwie 
złożyło, że dyrektor liceum ożenił się z jedną z moich 
krewnych. Już miałam go prosić o pomoc w organizacji 
zjazdu, ale został wybrany burmistrzem. 

Zabrałam się do roboty, a nie było łatwo dotrzeć do 
ludzi rozsianych po całej Polsce. Pomogła mi koleżanka, 
która akurat wróciła do Międzyrzeca ze Stanów. Przy-
gotowałyśmy plakietki z nazwiskami maturzystów i kto 
przychodził, znajdował swoją. Co chwilę na sali rozlegał 
się krzyk radości, bo po tylu latach ludzie poznawali się  
na nowo. 

Mój parkinson 
– Janka lubi być organizatorką – zauważa pan  

Andrzej. – To jakoś tak samo się dzieje, bo ja nigdzie  
i nigdy się nie pcham – usprawiedliwia się pani Janina.

– Gdy się tu sprowadziliśmy, poszłam na zebranie 
wiejskie, żeby zgłosić wniosek w sprawie budowy drogi. 
Kiedy zabrałam głos, to mnie wybrali do komisji rewi-
zyjnej. Później okazało się, że trzeba rozliczyć budowę 
kanalizacji. Wykonałam społecznie ogromną pracę, ana-
lizując tomy dokumentów. Widocznie dobrze mi poszło, 
bo w następnych wyborach zostałam wybrana do ra- 
dy sołeckiej.

Przez dwie kadencje byłam przewodniczącą rady 
sołeckiej w Nowej Iwicznej. Potem stało się coś, czego 
nigdy się nie spodziewałam. W 2010 roku okazało się, że 
mam chorobę Parkinsona. Podziękowałam więc za pracę 
w radzie i przez rok, a może półtora, wyłączyłam się  
ze wszystkiego. 

Pierwsza zauważyła chorobę moja siostra. Wzięła 
mnie na rozmowę i mówi: „Słuchaj, przyznaj się, jesteś 
chora. Coś się z tobą dzieje. – Co się ze mną dzieje? 
– Zdziwiłam się. – Byłam na badaniach, wyniki mam 
bardzo dobre, co się może dziać?”.

Ale po dłuższym namyśle doszłam do wniosku,  
że coś się jednak dzieje. Zauważyłam, że staję się wol- 
niejsza. Czasem zastanawiałam się, że ludzie starsi,  
którzy ze mną jeździli na wycieczki szybciej, swobod- 
niej pokonują trasę niż ja. Ja zaczynam to robić z coraz 
większym wysiłkiem. A przecież, gdy zaczęłam  

…moja Wygnanka to była 
wieś z wielkimi tradycjami

działać w radzie sołeckiej, to organizowałam dla  
mieszkańców wycieczki.

Zaczęło się od tego, że zostałam zaproszona na 
doroczny bal organizowany przez sołtysa. Jeden stół, 
drugi stół, trochę jedzonka, parę pań, kilku panów, stół 
specjalny dla zaproszonych gości, orkiestra dudniąca  
na pełen regulator, ale nie widać, żeby to kogoś specjal-
nie bawiło. Dwie pary tańczą, reszta się męczy. 

Rozmawiałam na ten temat w GOK-u, a pani dyrek-
tor – wtedy Ola Liwińska – powiedziała, że w innych 
sołectwach zamiast organizować bale, ludzie jeżdżą 
na wycieczki. Zorganizowałam więc wycieczkę. Poje-
chaliśmy w moje strony. Na Podlasie. I tak się zaczęło. 
Pożegnałam radę sołecką i zaczęłam działać w klubie 
seniora. Organizowałam wycieczki dla seniorów. Ile ich 
było? Musiałabym policzyć. 

Z ludźmi starszymi wycieczka jest jak pielgrzymka. 
Zaczyna się pacierzem lub cząstką różańca i nikomu  
to nie przeszkadza. Kto przed drogą chce się pomodlić, 
to się modli. 

Wracam do mojego parkinsona. Byłam u lekarza  
i dostałam skierowanie do szpitala z podejrzeniem cho-
roby reumatycznej. Tam skierowano mnie na konsultację 
neurologiczną. Przyszedł lekarz, zbadał mnie i postawił  
diagnozę. Może to być parkinson, może alzhaimer. Mach- 
nął ręką i powiedział, żebym po wyjściu ze szpitala udała 
się do neurologa. Badania potwierdziły chorobę Parkin-
sona i zaczęło się leczenie. 

Początki leczenia dały doskonałe rezultaty. Czułam 
się świetnie, ale jest podobno w tej chorobie taka prawi-
dłowość. Choroba rozwija się powoli.

…z ludźmi starszymi wycieczka 
jest jak pielgrzymka

fot. z archiwum prywatnego J. i A. Pytkowskich
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– śpiewa Grzegorz Jankowski, 
akompaniując sobie na akorde-
onie. Jest samoukiem. Od roboty 
w lesie, od siekiery, ma u każdej 
dłoni sprawne tylko trzy palce.  
Nie narzeka. 

– Wiecie, gdzie w Lesznowoli słoń się kołysze? No, na rogu,  
jak się z Urzędu Gminy na Słoneczną wyjeżdża. Po tej stronie co 
bank spółdzielczy, gdzie sprzedają kostki brukowe. Gdy miałem 
kilka lat, tam stał wiatrak. Ledwo dyszał. Potem był wielki plac 
skupu buraków cukrowych – mówi ostatni w Polsce gajowy.

Wiele pamiętam
– Lesznowola to była mała wioska.  

Jej głównych mieszkańców stanowiły dwie  
rodziny. Laskusów i Liwińskich. Mój ojciec, 
Ignacy, był z Władysławowa. Rzut kamie- 
niem. Mama, Wiktoria z Liwińskich, była stąd,  
z Lesznowoli. Ojciec umarł, gdy miałem szes-
naście lat. Musiałem zacząć pracować. Byłem 
najmłodszym z czworga dzieci. Między mną  
a najstarszym bratem były dwadzieścia dwa 
lata różnicy. Między mną a siostrą – osiemnaście. 

Starsze rodzeństwo było wykształcone,  
bo ojciec, jak żył, to tego pilnował. Wiedział, 
że małego gospodarstwa nie podzieli, bo niby 
co tu dzielić. Z tego, co mamy, nie wyżyją  
i muszą pójść do pracy. Ja skończyłem tylko 
siedem klas szkoły w Lesznowoli, a ponieważ 

Żyję z nią od siedmiu lat – mówi pani Janina. – Do 
tego w pewnym czasie przyplątała się jeszcze borelioza. 
Z parkinsonem musiałam się pogodzić, a z boreliozą 
walczyć. I jedno, i drugie mi się udało. 

– Tak, z parkinsonem trzeba się było pogodzić.  
Z boreliozą walka łatwa nie była. Żona jest bardzo dziel- 
na – mówi pan Andrzej. – Choć ta choroba do końca pew- 
nie wyleczyć się nie da i zostawia w organizmie jakieś 
trwałe skutki, to żona chodzi na rehabilitację, ćwiczy, 
studiuje w internecie medycynę i wszystko na temat tej 
choroby, pochorobowych powikłań i wychodzeniu  
z niej wie. Nawet mój brat, lekarz, powołuje się często  
na opinię szwagierki.

– Z parkinsonem jest tak – mówi pani Janina – że 
głowa funkcjonuje, jakby się nic nie stało. Pamięć jest 
nadal doskonała, nawet mąż narzeka, że pamiętam za 
dużo, tylko wszystko dzieje się wolniej. Wolniej mówię, 
wolniej chodzę, wolniej coś sobie przypominam i wol- 
niej coś robię. Ale robię.

Usłyszałam, że w Krakowie 11 listopada w Dzień 
Niepodległości na rynku odbywała się nauka pieśni  
patriotycznych. Bardzo mi się to spodobało. Za jakiś  
czas jechaliśmy z seniorami na wycieczkę śladami kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Jadący z nami ksiądz Jerzy 
Wikieł z parafii w Starej Iwicznej wręczył wszystkim  
w autokarze śpiewniki. Były w nich pieśni religijne  
i patriotyczne. Pewien pan, uczestnik wycieczki, który 
nie był specjalnie „kościelny”, powiedział mi po wy-
cieczce: „Słuchaj, w życiu się tyle nie naśpiewałem,  
co na tej wycieczce”. 

To podsunęło mi pomysł, żeby stworzyć taki śpiew-
nik, robić wieczornice i śpiewać 11 listopada z naszymi 

seniorami. Poszperałam w internecie, skompletowa-
łam repertuar pieśni patriotycznych, wydrukowałam 
śpiewniki, poprosiłam znajomego aktora Stanisława 
Biczysko, żeby pierwszą imprezę poprowadził, i poszło. 
Było wspaniale. Tak zaczęły się listopadowe „Wieczory 
Niepodległości”. 

Pamiętam, jak na jednym z naszych wieczorów 
wstała taka mała kobietka i powiedziała: „Gdy miałam 
pięć lat, umarł marszałek Józef Piłsudski i w moim domu 
śpiewało się pieśni”. To była Jadzia Suwała z zespołu Tę-
cza. Zaśpiewała pieśń, która miała kilkanaście zwrotek. 

Potem organizowałam w kościele w Starej Iwicznej 
koncerty bożonarodzeniowe. Na jednym koncercie byli 
Skaldowie, którzy zaprosili do udziału w nim swoich 
przyjaciół. Na kolejnym wystąpił znany góralski zespół 
Trebunie Tutki, muzykująca od pokoleń rodzina z Białe-
go Dunajca. Na jeszcze innym lubiana i znana piosenkar-
ka jazzowa Ewa Bem w towarzystwie pianisty jazzowego 
Andrzeja Jagodzińskiego. Koncerty stały się noworocz-
nym wydarzeniem kulturalnym. Z czasem zrobiła się  
z tego wielka impreza.

Z powodzeniem też zrealizowałam inny pomysł. 
Zaproponowałam seniorom wycieczki na spektakle do 
Och-Teatru, który mieści się w dawnym kinie Ochota na 
Grójeckiej. Pomysł był tak trafiony, że teraz, gdy tylko 
jest premiera nowego spektaklu, zbieramy się, wsiadamy 
w pociąg i jedziemy do teatru. 

Nie będę już więcej o sobie opowiadała. Powiem tyl-
ko tyle, że żyję z tym swoim parkinsonem może trochę 
wolniej, może mniej komfortowo, ale żyję tym, co lubię 
robić, wśród tych, których kocham, ze wspomnieniami, 
które mam, i niech tak będzie. ■

…żyję tym, co lubię robić, 
wśród tych, których kocham

…Niepotrzebna mi jest 
Twoja miłość i ty
Dosyć tej fałszywej miłości.
Tak żeś mnie okłamała, 
Głupią komedię grała,
Z miłości mej zadrwiłaś…

Ostatni 
gajowy 
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musiałem pracować, tak już zostało. Ojciec był chłoporobotni- 
kiem. Trudnił się murarką. Całe nasze rodzinne gospodarstwo mia-
ło około pięć mórg ziemi, czyli jakieś dwa i pół hektara.

Pamiętam, że gdy umarł ojciec, po pogrzebie zostało mi w kasie 
tylko dwadzieścia pięć złotych (śmiech). Ale, psia nędza, ziemię 
uprawiałem dobrze, z gospodarką sobie radziłem i trzymałem się 
lasów państwowych. Bo w lesie były pieniądze. 

Zawsze byłem gotowy na zawezwanie gajowego Pieńka.  
W lesie siałem, orałem pod sadzonki, wywoziłem drewno wozem 
konnym. Do dziś trzymam się lasów. Jak napisano w książce, którą 
niedawno dostałem, jestem ostatnim gajowym w Polsce.

Halinka, gdzie te książki położyłem, bo nie pamiętam – krzy-
czy pan Grzegorz do krzątającej się w kuchni małżonki.

– A skąd ja mam wiedzieć – odpowiada Halinka. 
– Oj, poszukaj, bo tam jest udokumentowane, że Jankowski jest 

ostatnim utrzymywanym w Polsce gajowym, i chciałem to pokazać. 
Niestety, pani Halinka nie znalazła książki.
– Pewnie dał ją wnuczkom – mówi jakby do siebie, więc pan 

Grzegorz opowiada dalej.
– Kocham przyrodę. Po prostu kocham przyrodę. Ludzi też – do- 

daje po chwili. – Ludzie są różni, ale wszystko trzeba kochać i już 

panem podobno z tego młyna szmuglowali do Warszawy mąkę  
i kaszę. Wielu ludzi, którzy byli biedni, nie mieli nic. Ojciec żywił 
ich i rozdawał im różne produkty. 

„Bogato nie umarł, ale za to duszę miał bogatą” – powiedział  
na pogrzebie ksiądz Henryk Słojewski, proboszcz z Magdalenki. 

Mój skarb 
– Gajowym zostałem pewnie przez przypadek. Przyszli do 

mnie i poprosili, żebym został gajowym. Żadnej szkoły leśnej nie 
mam. Jak powiedziałem, skończyłem tylko podstawówkę. Bardzo 
ceniłem i kochałem dwie nauczycielki: panie Margasińską od pol- 
skiego i Liwińską, która była kierowniczką szkoły. Coś we mnie 
dobrego wpoiły. Niestety, nie nauczyły mnie kraść, a sam też się 
nie nauczyłem (śmiech).

Mieliśmy z Halinką trzy krowy i pole się obsiewało, żeby 
zwierzyna miała co jeść. Rano, przed pracą w lesie, jeździłem kosić 
burty na poboczach dróg. Samochodów dawniej tyle nie było, to 
można było kosić. Koszę któregoś dnia koło PGR-u, a tu wychodzi 
z domu jakiś facet w kapciuszkach, idzie do mnie i pyta: „A kto 
panu tu pozwolił kosić?”. Nie odpowiadam od razu, macham kosą 

– kończy myśl mocnym akcentem. – Żonę,  
jak jest zła, to można jeszcze naprostować albo 
się rozejść. 

– Grzegorz, ty najpierw wszystko gdzieś 
położysz, a potem chcesz, żebym to znalazła 
– odzywa się szukająca książki pani Halinka.

– Dobrze, daj już sobie spokój, nie szukaj. 
Znajdziesz kiedy indziej – rozwiązuje problem 
pan Grzegorz. 

– Ojciec mój był dobrym człowiekiem. Po- 
magał ludziom. Dowiedziałem się o tym całkiem  
przypadkowo. Byłem wozem na zieleniaku  
w Warszawie, bo towar stąd woziło się kiedyś 
na zieleniak, i na wozie miałem zgodnie z wy-
maganiami tablicę. Jakiś starszy pan kupował 
u mnie ziemniaki, popatrzył na tablicę i pyta: 
„Jankowski z Lesznowoli? Znałem tam jedne-
go Jankowskiego. Ignacy miał na imię. – To 
mój ojciec” – powiedziałem i pan się rozgadał.

– W czasie wojny, za Niemca, ojciec jeździł 
na Pólko-Chylice. Tam był młyn. Obaj z tym 

i koszę coraz bliżej niego. Ja do przodu, on 
do tyłu. Wreszcie stanąłem i mówię: „Jeszcze 
dziedzic, proszę pana. Jeszcze dziedzic dał mi 
pozwolenie”. Jak on się zawstydził. Odwrócił 
się na pięcie i poszedł.

Ojciec mi zawsze mówił, że w każdej sytu-
acji trzeba być człowiekiem. Wszystko kochać, 
nikomu nie przeszkadzać, nikomu na odciski 
nie wchodzić. Zawsze mi powtarzał: „Rób tak  
i żyj tak, żeby nikt nigdy przez ciebie nie pła-
kał, to już będzie dobrze”. I tak żyję, jak ojciec 
przykazał.

Mam siedemdziesiąt trzy lata. Lubię  
sobie pośpiewać, potańcować i od czasu do 
czasu łyknąć gorzałki. Nic, co ludzkie, nie jest 
mi obce. Cyganka mi powiedziała, że będę żył  
sto dwa lata. Jechała przez wieś i dałem jej 
miarkę zboża dla konia. Miałem wtedy może 
piętnaście lat. Tego, co powiedziała, trzymam 
się i mam nadzieję, że do setki dociągnę. 

…mamy kilka dębów 
…pradziadowie  

się do nich modlili …kocham przyrodę. 
Ludzi też…
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Żyjemy tu tylko we dwoje. Z mamuśką jesteśmy już pięćdziesiąt 
lat. Ona ma naprawdę na imię Alina, ale ja mówię Halinka. Dobrze 
nam razem. Nie chciałbym mieć innej. Powiem wam, że przyszła  
tu na trzeci dzień po weselu, patrzę, a ona miotłą podwórko zamia-
ta. „O, cholera – pomyślałem – to ja sobie gospodynię wziąłem”.  
I się nie pomyliłem.

Moja żona jest z Rawy Mazowieckiej, a tu jako dziewczyna 
przyjechała za chlebem. Pracowała w Zgorzale u Staśka Grzymka.  
Ona u niego w polu końmi orała. Pierwszy raz zobaczyłem ją na 
oczy u Staśka Laskusa, gdy obraz Matki Boskiej chodził po wsi. 
Przyszła tam z gospodynią. Usiadła przede mną taka pyzata, okrą-
glutka, czerwona, ładna. Obcinała mnie wzrokiem, ja ją, ale  
nie zagadałem.

Później czasu nie miałem, bo końmi robiłem i za pieniędzmi 
jeździłem, ale któregoś z chłopaków o nią zapytałem. Powiedziałem:  
„Dowiedz się, czy ona ma chłopaka”. Nie miała. No to do niej 
poszedłem. 

– I tak się męczymy jedno z drugim do dziś – śmiejąc się, pod-
sumowuje wywód męża pani Halinka. 

– Ona ma o niebo lepszy charakter ode mnie – wyznaje pan 
Grzegorz. – Ja, jak się pogniewam, to i miesiąc bym się nie odzy-
wał. Ona zaraz się odzywa. Ja nie jestem pamiętliwy, odpuszczam 
zaraz nawet grzechy najgorsze, ale jestem jakoś głupio honorowy.

Coś mi się teraz przypomniało. Byliśmy młodzi. Mieliśmy trzy 
krowy i byka, to obornika było od groma. Pamiętam, że to była 
sobota rano i poszło między nami na ostro. Pogniewaliśmy się. 
Śniadanie zjadłem, bo postawiła, i mówię: „Psia nędza, trzeba się 
wziąć za ten obornik”. Wyrzucam obornik z obory, patrzę, a ona go 
na wóz kładzie. Pożałowała się męża. Czy to nie skarb? No skarb.

Wiecie, co mnie martwi? To, że w lasach nie ma porządku. 
Jak się tych lasów nie przebuduje, to wszystko zgnije. Robactwo 
wszystko zje. To są wieloletnie zaniedbania. Leśnik powinien rano, 
o rosie iść do lasu. Ja bardzo lubiłem iść rano w czysty las, gdzie 
nie było podszytów, i patrzeć na mieniące się w słońcu pajęczyny  
z kropelkami rosy. 

W naszych lasach przeważają sosny. Buczyna też trochę wystę-
puje. Jest i dębina, ale dęby potrzebują zamożnej ziemi, potrzebują 
gliny. Mamy kilka dębów, które mają kilkaset lat. To pomniki przy- 
rody i trzeba o nie dbać. Pradziadowie się do nich modlili. Od stro-
ny kościoła w Magdalence, idąc w stronę Władysławowa, jest stara 
lipa i stary modrzew. Nie ma takiego drugiego w okolicy. Piorun 
już go parę razy przeorał, ale żyje. 

Na działce ludzie chodzą i sprawdzają każdy krzew, każde 
drzewko. Leśnik musi robić to samo. W lesie też trzeba chodzić, 
patrzeć, co niepotrzebne usuwać, młody las otulać. W lesie nie  
ma miłości. Jak brzoza założy czapkę nad dębem, to już po nim.  
Musi umrzeć.

Tu u nas są w lasach dziki, lisy i sarny. Zajęcy już prawie nie 
ma. Raz widziałem rysia. Trafiają się przechodnie łosie. Nie uwie-
rzycie pewnie, ale największym szkodnikiem w lesie jest sarna. 
Sarna, jak wejdzie w uprawę, wszystko obrobi. Buczynę zetnie  
i dęba ogryzie. Jak nie będzie miała co, to i młode sosny oskubie.

Teraz mam trochę czasu, to znaczę trzebieże. Znaczę drzewa, 
które będą usuwane w przyszłym roku. Na którym zrobię kropkę, to 
zostanie wycięte. 

Życie mnie nauczyło, że trzeba zawsze być człowiekiem. A ga-
jowy powinien być ślepy na jedno oko. Musi być wrażliwy i działać 
w lesie jak szalki na wadze. Nie na sztywno. 

Moja Halinka ma do mnie czasem pretensje, że jej kwiatka 
ciętego nie przynoszę. Ja nie lubię ciętych kwiatów. W lesie nigdy 
kwiatka nie złamałem. Lubię patrzeć, jak to rośnie. Po co to ścinać. 
Ścięte zaraz zwiędnie i po radości. A jak rośnie, to oko cieszy.

Dosyć tego gadania. Zagram państwu jakąś moją biesiadną 
piosenkę. Przedtem jednak pokażę pamiątkę z dawnych lat. To bat 
do poganiania koni. Ma 65 lat. Dwa tysiące już mi za niego dawali  
i nie sprzedałem. Można się nim opasać. W środku jest trzcina 
okręcona dratwą. Na skuwki do niego mosiężną trąbkę brata pocią-
łem. Ganiał mnie za to przez trzy dni. Bat robił śp. pan Jeziorek,  
kolega mojego ojca. Laska została popruta na wióry, wióry są skrę-
cone ze smołowaną dratwą, a bat jest batem paradnym. Nie do bicia 
koni. Bo koni się nie bije. 

…W polu rośnie grusza, co te gruszki rodzi
Powiedz, moja miła, powiedz, moja miła, kto do ciebie chodzi.
Nikt do mnie nie chodzi, nikt ze mną nie sypia
Tyko ty, mój miły, tylko ty, mój miły, coś tańcował ze mną… ■

Chłopaki mi jej zazdrościli. Jak ktoś do 
nas przyszedł, to ona zaraz kawka, herbatka. 
Ja tam zawsze połówkę wyjąłem, bo jestem 
gościnny, ona coś nakroiła do przegryzienia. 
„U ciebie, Grzesiek, to jest całkiem inaczej”, 
mówili. Bo ja Halinkę traktuję jak człowieka,  
a wy jak traktujecie swoje kobiety? Jak? 

Trzeba być człowiekiem
– Książkę to musiałeś dać wnuczkom – za-

komunikowała pani Halinka, która przez cały 
czas nie przestawała szukać. – Przyczesz sobie 
trochę te włosy, bo jak będziesz na zdjęciu wy-
glądał – powiedział Skarb i potargał mężowi 
czuprynę. 

– Daj już spokój. Przestań szukać. Znaj- 
dzie się, a jak chcesz wiedzieć, to dwie dosta-
łem, ale daj już sobie spokój – odpowiedział 
pan Grzegorz.

– Tu zawsze leżała, a nie ma jej nigdzie – 
stwierdziła pani Halinka, pokazując na półkę. 

– Lesznowola przez te lata bardzo się 
zmieniła – opowiada dalej pan Grzegorz. Czy 
ten świat idzie na lepsze? Ja bym nie powie-
dział. Wolałem dawne czasy. Sąsiad z sąsiadem 
pogadał. Sąsiad do sąsiada przychodził. Gdy 
ojciec umarł, to do matki przychodziły sąsiad-
ki. A teraz? Nikt do nikogo nie zagląda. Daw-
niej przed każdą bramą były ławeczki. Gdy 
przyszła sobota czy niedziela, ludzie siadali na 
ławeczkach, pogadali, popatrzyli. Teraz gapią 
się w telewizory.

Ja jeszcze lubię kolarzować. Nie wiem, czy 
ktoś w Polsce przejechał rowerem tyle kilome-
trów co ja. Stówa dziennie nawet teraz to dla 
mnie małe piwo. Wsiądę na rower i jadę. Niech 
Halinka powie, czy przyjeżdżam zmęczony.

Każdą ścieżkę tu znam. Każdą drogę. Jak 
pojadę w grójeckie, nad Wisłę, popatrzę, to 
zawsze powiem: „Polska to piękny kraj. Pięk-
ny”. Objadę sobie rowerkiem wszystkie knieje. 
Boże, jak to wszystko oczy cieszy. Jak cieszy. 
Jestem wolnym człowiekiem.

…życie mnie nauczyło, że trzeba 
zawsze być człowiekiem

fot. z archiwum prywatnego 
państwa Jankowskich

…w lesie nie 
ma miłości



Najważniejszy 
jest ruch

Gdy we wrześniu 2016 roku  
rozmawialiśmy z dyrektorem  
Centrum Sportu w Gminie Lesz-
nowola Rafałem Skorkiem („moja 
Lesznowola” nr 4), powiedział coś, 
co pewnie niejednego zaskoczyło,  
ale z czym po pewnym namyśle każ-
dy się zgodzi: „Wyniki sportowe nie 
są tak ważne, jak ruch. Najważniej-
sze, żeby wszyscy się ruszali, żeby 
byli sprawni fizycznie”.

Trzeba przyznać, że w naszej 
gminie jest gdzie się ruszać. Nie 
brakuje placów zabaw i boisk. Nie 
brakuje pomysłów na to, jak się 
ruszać. I są to oferty zarówno dla 

bo stoczono blisko pół tysiąca  
pojedynków. Zwycięzcy wywieźli  
z turnieju 36 kompletów medali  
i wspomnienia. 

Równolegle rozegrane zostały 
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Ju-
niorów i Juniorek Młodszych, czyli 
zawodników w wieku do 17 lat. 

Rodzice najmłodszych pociech, 
które uprawiają judo, kibicowali za- 
wodnikom, walczącym w ramach  
I Ligii Warszawskiej Olimpiady  
Maluchów Funny Judo 2018. Ponad 
trzystu chłopców i dziewczynek  
z roczników 2008, 2009 i 2010 sto-
czyło prawie dziewięćdziesiąt walk, 
by wyłonić ośmiu mistrzów i siedem 
mistrzyń Mazowsza na rok 2018. 

W dwudniowej rywalizacji wy- 
startowało 668 zawodników i za- 
wodniczek, którzy stoczyli ze sobą 
ponad tysiąc pojedynków.

W lutym na parkiet wyszli jesz-
cze młodzi siatkarze i siatkarki, a mło- 
dzi piłkarze toczyli boje na XIV Me-
moriale im. Marcina Rowińskiego.

Zwolennicy sportów zimowych 
mogli od grudnia korzystać ze sztu- 
cznego lodowiska przy szkole w Le- 
sznowoli. Podczas zimowych ferii 
do godzin popołudniowych wstęp na 
lodowisko dla dzieci i młodzieży był 
bezpłatny. W niedzielę 11 lutego, kto 
chciał pojeździć przy muzyce, mógł 

fot. z archiwum Centrum Sportu

najmłodszych, jak i najstarszych. 
Wystarczy wejść na stronę Centrum 
Sportu, żeby się o tym przekonać. 

Na początku lutego hala Centrum 
Sportu zamieniła się w dojo, co w ję- 
zyku japońskim oznacza miejsce 
treningów albo medytacji. Podłoga 
została wyłożona tatami i nie jest to 
błąd w nazwie. Tak po japońsku na-
zywają się ryżowe maty, na których 
rozgrywany był XIV Ogólnopolski 
Turniej Judo Dzieci i Młodzików  
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. 

W kimonach wystartowało 288 
chłopców i dziewcząt z prawie czter- 
dziestu klubów Warszawy i Mazow- 
sza, ale byli także zawodnicy z Byd- 
goszczy, Radomia, Hajanówki, Płoc-
ka, Lublina i Sochaczewa. Było na 
co patrzeć i komu kibicować,  

wziąć udział w imprezie „Disco 
lodowisko”.

Centrum Sportu zadbało też  
o najmłodszych. Podczas zimowych 
ferii rodzice mogli swoje pociechy 
przyprowadzić do hal sportowych 
w Mysiadle, Mrokowie i Łazach, 
bo tam czekały na nich dmuchane 
zjeżdżalnie, zamki, trampoliny  
i tory przeszkód. Było gdzie się ba-
wić i gdzie ruszać, bo… NAJWAŻ-
NIEJSZY JEST RUCH. ■

moja Lesznowola



27

moja Lesznowola

Leśnik 
jest jak wino

Temat przyszedł sam. Do redakcji zatelefonował dr Paweł Przybylski,  
mieszkaniec naszej gminy. Zapytał, czy interesują nas lasy? Mamy je  
w Magdalence, Wilczej Górze, Władysławowie, zachwycają nas  
o każdej porze roku, ale co tak naprawdę o nich wiemy? Przyznaliśmy,  
że niewiele, i uznaliśmy, że warto się spotkać. 

Spotkaliśmy się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sta- 
rym Sękocinie, a więc po sąsiedzku. Warto przy okazji wspom- 
nieć, że ta placówka naukowa, prowadząca badania i prace na rzecz  
leśnictwa, powstała w 1930 roku i jest członkiem Międzynarodo-
wej Unii Leśnych Organizacji Badawczych oraz Europejskiego In-
stytutu Leśnego. Do niej po studiach trafił młody absolwent dwóch 
poznańskich uczelni, który leśnikiem być nie chciał.

Górnicze korzenie 
– Nigdy nie marzyłem, by zostać leśnikiem. Nawet mi do 

głowy nie przyszło, że będę studiował leśnictwo – wspomina pan 
Paweł. – Tym bardziej że zgodnie z rodzinną tradycją powinienem 
zostać górnikiem. Mój pradziadek był górnikiem we Francji. Dzia-
dek też był górnikiem, najpierw we Francji, potem w Polsce.  
Ojciec był górnikiem i górnikiem został mój brat. 

Wprawdzie urodziłem się na Dolnym Śląsku, ale emigracja 
XVIII wieku spowodowała, że losy rodziny są dość pogmatwane. 
Jeden dziadek był Francuzem, a babka Niemką. Drugi dziadek był 
folksdojczem, a jego żona Ukrainką. Wracali z emigracji do Polski 
i pracowali w kopalniach. 

W roku 1951 rozpoczęto budowę huty w Legnicy, która miała 
wytapiać miedź z rudy wydobywanej w tak zwanym starym dol- 
nośląskim zagłębiu miedziowym. Gdy w 1957 roku w okolicach 
Lubina odkryto pokłady rudy miedzi i tam powstawała kopalnia, 
moja górnicza rodzina przeniosła się w jej okolice. Oni poszli do 
kopalni, a ja uciekłem do lasów. 

Leśna droga
– Nie będę udawał, że lasy to była moja pasja. Nie, nie była.  

Na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkow-
skiego w Poznaniu jeszcze na drugim roku koledzy śmiali się ze 
mnie, że wprawdzie byłem prymusem, ale też jedynym studentem, 
który nie był w lesie. 

Bo trzeba odróżnić dwa pojęcia: las i bór. Tam, gdzie ja się 
wychowywałem, na Dolnym Śląsku, nie było lasów. Były bory.  
To nie to samo. W borach dominującymi gatunkami drzew są 
różne gatunki sosen, modrzewi, świerków oraz drzew liściastych, 
takich jak osika, jarząb i brzoza. W runie leśnym można spotkać 
przede wszystkim borówki, wrzosy lub czarne jagody.

A las? – Tu posłużę się definicją przedwojennego nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rezerwat, profesora Jana Jerzego Karpińskiego, pra-

cującego w latach pięćdziesiątych w IBL, który 
jako pierwszy na świecie wyhodował w warun-
kach laboratoryjnych owocniki borowika. 

„Las to dynamiczny twór przyrody,  
w którym są zespolone w niepodzielną całość 
układem zależności, powiązań i wzajemnych 
wpływów: określona roślinność z przeważają-
cym udziałem form drzewiastych, związanych 
z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez 
rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, 
woda i klimat”.

Tak naprawdę chciałem być lekarzem, ale 
mój tata bardzo naciskał na leśnictwo i mówił: 
„Jak dorośniesz, to zrozumiesz, dlaczego nie 
powinieneś być lekarzem”. Poszedłem więc na 
leśnictwo i bardzo się nudziłem. Pierwsze lata 
na uczelni to było wyrównywanie poziomów 
ze szkoły średniej. W mojej szkole był bardzo 
wysoki poziom, więc wszystkie przedmioty 
ścisłe miałem dość dobrze opanowane. Gdy na 
egzaminie z matematyki po dziesięciu minu- 
tach skończyłem, pani profesor zapytała, czy 
koniecznie chcę jedynkę, bo tak szybko oddaję 
pracę. Wzięła do ręki arkusz, popatrzyła, spraw- 
dziła, pokiwała głową i powiedziała: „Piątka”. 

Ponieważ nudziłem się na leśnictwie,  
w kolejnym roku zdałem na biologię, na Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
i ciągnąłem dwa kierunki. Jako specjalizację na 
uniwersytecie wybrałem biologię molekularną. 
Z czasem doszedłem do wniosku, że te dwa 
kierunki bardzo ze sobą współgrają, uzupeł- 
niają się wzajemnie. Biolog nie powinien wy- 
powiadać się o lasach, bo nie ma wiedzy z leś- 
nictwa. Leśnicy zaś mają zbyt specjalistyczną 
wiedzę z dziedziny leśnictwa, żeby w aspek- 
cie ogólnym, biologicznym, wypowiadać się  
o lasach. Dopiero komplementarność tych  
kierunków pozwala na szersze spojrzenie na 
każdy problem, z jakim mamy do czynie- 
nia w lasach. 

fot. z archiwum prywatnego 
Pawła Przybylskiego
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Dlatego bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi, którzy 
jeszcze nie są skażeni żadną specjalizacją. Nie mają klapek na 
oczach, które pojawiają się w momencie, gdy człowiek poświęca 
się specjalizacji, gdy tak jak ja bada jakiś naukowy problem i coraz 
bardziej zawęża specjalizację. 

Oni mają świeżość i swoją inżynierską czy magisterską odwa-
gę, by powiedzieć: „Panie doktorze, to można tak i tak rozwiązać, 
tak czy tak zrobić”. I wtedy ja otwieram oczy i mówię: „Rzeczywi-
ście, macie rację”.

Teraz, gdy studia i parę lat praktyki mam za sobą, mogę po-
wiedzieć, że ojciec miał rację. Wiem, co miał na myśli, gdy mówił: 
„Jak dorośniesz, to zrozumiesz, dlaczego nie powinieneś być 
lekarzem”.

Powinienem mu podziękować. Po studiach medycznych został-
bym rezydentem w szpitalu i co? Pewnie bym teraz razem z innymi 
narzekał i demonstrował. A w nauce leśnej były możliwości lepszej 
pracy. Póki co, nie narzekam. 

Nie jestem leśnikiem
– Nie mam zamiłowania do pracy w terenie, bo do tej pracy 

zamiłowanie jest niezbędne. Leśnik w lesie się rodzi, w lesie żyje 
i w lesie umiera. Tak to jest w rodzinach leśników. Prawdziwy 
leśnik jest jak stare wino. Im jest starszy, im dłużej jest na jednym 
miejscu, tym lepiej.

Znam takich leśniczych, którzy swoje lasy znają lepiej niż  
swój dom. Wiedzą o nich wszystko, gdzie co jest, gdzie co rośnie, 
gdzie śpi sarenka. Nie wszyscy wiedzą, że większość leśniczych 
nie poluje. Społeczeństwo zupełnie niesłusznie ma zakodowany  
w świadomości obraz leśniczego, który idzie przez las, macha 
sobie gałązką i ma na plecach flintę.

Flintę na plecach ma myśliwy, który nie jest leśnikiem. Leśni-
ków polujących jest może kilkanaście procent. Większość poluje  
z aparatem fotograficznym i z miłości dokarmia zwierzynę. Ci, co 
polują, przeważnie nie mają nic wspólnego z leśnictwem. 

Leśnictwo to jest życiowa pasja, którą trzeba mieć w sobie. Ja  
tej pasji nie miałem. Gdy skończyłem biologię molekularną, musia-
łem coś ze sobą zrobić. Mogłem zatrudnić się w szkolnictwie jako 
pan od biologii, pracować w starostwie w jakimś wydziale powią-
zanym z biologią, podjąć pracę w aptece, bo tam jeszcze jest zaję-
cie dla biologów molekularnych lub mogłem sprzedawać długopisy, 
bo w handlu jest miejsce dla każdego. 

 Z mojego Wydziału Leśnego w leśnictwie pracuje ponad czter-
dzieści procent absolwentów. Z biologii molekularnej – w zawodzie 
mniej jak dziesięć. Czy wiecie państwo, co wynikało z ankiety,  
w której zadano pytanie, dlaczego studiujesz? Połowa ankietowa-
nych odpowiedziała, bo tak chcieli rodzice. Co tacy ludzie wyniosą 

dzinie genetyki, wielki autorytet moralny – profesor Wiesław Prus 
Głowacki. Powiedział mi, że w IBL szukają takiego doktoranta jak 
ja. Leśnika i biologa. 

Przyjechałem na rozmowę kwalifikacyjną i to była najtrudniej-
sza rozmowa kwalifikacyjna w moim życiu. Trafiłem do jednostki, 
która jest bardzo wyspecjalizowana. Obecny kierownik Zakładu 
Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych dr inż. Jan Matras prze-
orał mnie kompletnie. Zostałem przyjęty i tak się zaczęło.

Praca w IBL to dużo wyjazdów. Jest chyba niewiele miejsc  
w Polsce, w których nie byłem. Poznawałem lasy i ludzi lasów. 
Gdybyście państwo zobaczyli mnie w lesie, to z trudem byście 
rozpoznali we mnie pracownika naukowego. Wychodzę z lasu jak 
dziki. Utytłany w błocie, w ziemi, brudny, spocony, z liśćmi we 
włosach. Leśnicy dziwią się, co też my w tych lasach robimy, co 
ten instytut wymyśla. A ja chodzę od drzewa do drzewa, mierzę 
wysokość, mierzę pierśnicę i oceniam cechy jakościowe tysięcy 
drzew. Jedna taka analizowana powierzchnia to jedenaście tysięcy 
drzew. Do każdego z nich muszę podejść, obejrzeć, zmierzyć  
i opisać. Potem trzeba sporządzić analizę statystyczną. To jest  
praca żmudna, nudna, ciężka – ale na tym polega nauka.

ze studiów? Niewiele, bo nauka wiąże się  
z chęcią zdobycia wiedzy, nie z przymusem.

Dlaczego przechodzą z roku na rok?  
Bo taki jest system. Wystarczy minimalna zna-
jomość wiedzy zapisanej w programie naucza-
nia, żeby iść dalej. 

Moje wybory
– Skończyłem leśnictwo w 2006, a biologię 

w 2007 roku. Chciałem zostać na uniwersyte-
cie i zająć się pracą naukową. Ale żeby zostać 
na uczelni, trzeba było być bogatym z domu. 
Tak jest zresztą do tej pory. 

Doktorant zostając na uczelni, jeśli ma 
szczęście i załapie się na stypendium, dostanie 
1100 złotych. Jak za to przeżyć, mając dwa-
dzieścia pięć lat i robiąc doktorat? Masz egza-
min z języka, masz egzaminy specjalistyczne, 
masz wiedzę, bo cię przyjęli, i dostajesz  
1100 złotych! 

W 2006 roku było jeszcze gorzej. „Możesz 
zostać na uczelni, ale nie możemy ci płacić”  
– usłyszałem. To za co miałem żyć? Naprawdę, 
kwestia finansowa na starcie jest porażająca. 

Pamiętam, jak na początku swojej kar- 
iery zawodowej w IBL dostałem propozycję, 
żeby z dnia na dzień wszystko rzucić i podjąć 
pracę w pewnej dużej firmie za trzykrotność 
mojego ówczesnego wynagrodzenia. Gdybym 
wówczas, tak jak dziś, miał rodzinę, miał 
dziecko, chyba bym propozycję przyjął. Była 
nęcąca, ale pasja naukowa zwyciężyła. Zosta-
łem i nie żałuję. 

Praca naukowa wiąże się i z pasją, i z pew- 
nym rodzajem poświęcenia. Bywa też tak, że 
powodem pozostania na uczelni jest praca ze 
wspaniałymi ludźmi, gwiazdami nauki. Tak 
było w moim przypadku. Moim opiekunem był 
wspaniały człowiek, biolog, specjalista w dzie-

Maria Skłodowska-Curie musiała przego-
tować tony ziemi, żeby uzyskać pół tysięcznej 
grama radu. 

Leśnik patrzy na las w perspektywie roku. 
Ma plan, ma zadania. Ma las ochraniać i w le- 
sie gospodarować. Ma między innymi pozy-
skiwać drewno. Na las trzeba patrzeć w długiej 
perspektywie czasowej, z perspektywy życia 
lasu. Jeśli las został wycięty i pozostała po nim 
powierzchnia wylesiona, trzeba ją zalesić. 

Las nie może pozostać w jednym miejscu 
aż do biologicznej śmierci. Mógłbym godzina-
mi uzasadniać to naukowo, ale nie mamy na 
to czasu, więc powiem tylko, że działalność 
w lasach gospodarczych polega nie tylko na 
wycinaniu drzew. Mamy kilka rodzajów wyci-
nania drzew, czyli tak zwanej rębni. 

Tylko dla lasów sosnowych prowadzi się 
rębnię zupełną, czyli wycina wszystko. Ale 
sosny doskonale dają się odnawiać z sadzonek. 

…na las 
trzeba patrzeć 
z perspektywy 

życia lasu

…do każdego drzewa muszę podejść, 
obejrzeć, zmierzyć i opisać



…naukowiec to nie 
jest człowiek, który 
wskakuje do wody 
i krzyczy: „Eureka”

…nikt nie zauważa 
tego, co jest naprawdę 

robione w lasach 

Tyle że sadzonki trzeba wyhodować. Na jeden hektar potrzeba  
od siedmiu do jedenastu tysięcy sadzonek. Hektarów do obsadze- 
nia mamy tysiące. Proszę sobie wobec tego wyobrazić skalę po-
trzeb. Te wszystkie sadzonki trzeba przewieźć na miejsce, znaleźć 
ludzi do ich posadzenia, nauczyć ich sadzić i nadzorować w czasie 
sadzenia. Sadzenie jest określone czasem, bo nie w każdym okre-
sie można je przeprowadzać.

Posadzenie to tylko część pracy. Potem trzeba sadzonki chro-
nić, bo wszystko chce je zjeść. Od zwierząt, po owady. Do ataku 
ruszają też wszelkiego rodzaju grzyby. Chemii w lasach stosować 
nie wolno, a trzeba las wyprowadzić do fazy młodnika. Potem 
trzeba pielęgnować młodnik. Robić przecinki, usuwać chaszcze. 
Raz, drugi. Jest co robić.

W naszych okolicznych lasach wycinany jest drzewostan 
gniazdami. Mimo że prowadzimy przebudowę lasu głównego, nie 
wycinamy go. Robione są gniazda i pasy. Czasem ludzie patrzą na 
las i widzą tylko wycinane drzewa. Nikt nie zauważa tego, co jest 
naprawdę robione w lasach. 

Moja praca polega na przygotowywaniu różnych projektów. 
Teraz uczestniczę w pracy nad hodowlą selekcyjną drzew leśnych. 
Dla całego kraju typujemy takie osobniki lub takie populacje 
drzew, które charakteryzują się najbardziej pożądanymi z punk-
tu widzenia hodowlanego cechami. Leśnictwo pozyskuje z nich 
nasiona dla całego kraju.

Oczekujemy, że w pokoleniu potomnym te pozytywne z punktu 
widzenia hodowlanego cechy – to, że drzewo jest proste, grube, ma 
małe sęki – będą dziedziczone. A moja dodatkowa odpowiedzial-
ność jako biologa polega na tym, że te cechy nie będą zawężone na 
poziomie puli genetycznej drzewostanu, bo drzewa jak ludzie mają 
geny, tylko będą dalej cechowały się różnorodnością genetyczną. 

Poza tym na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego prowa-
dzę alternatywny projekt do tego, który robię. Poznajemy na pozio-
mie genu strukturę biologiczną parku. Oceniamy jak drzewostany 
rosły, czy są one autochtoniczne dla tego obszaru, czy nie zostały 

sprowadzone. Kampinos to historia. Ten  
park był sadzony w okresie Księstwa Warszaw-
skiego w 1827 roku. Opisujemy to wszystko,  
co w nim jest, i chronimy na poziomie genu. 

Nadal pytam
– Naukowiec to nie jest człowiek, który 

wskakuje do wody i krzyczy: „Eureka!”. To 
są długie godziny spędzone nad pomiarami, 
sporządzaniem statystyk, analiz i wyciąganiem 
wniosków. Ja dodatkowo zajmuję się analizą 
molekularną i prowadzę ciekawy projekt na 
potrzeby policji. Dokładnie na potrzeby prowa-
dzonych śledztw w sprawach kryminalnych.

Tak jak u ludzi na podstawie badań DNA 
ustala się ojcostwo, bada w sprawach krymi-
nalnych pozostawione ślady, tak bada się DNA 
wyciętych i ukradzionych drzew. Na podstawie 
DNA pnia bada się drzewo pochodzące z kra-
dzieży i przewiezione w inne miejsce. 

Myślę, że z tego wszystkiego, o czym mó-
wiłem, można wysnuć uprawniony wniosek,  
że ja nadal nie jestem człowiekiem lasu. Jestem 
naukowcem, pracującym na potrzeby lasu. Na-
ukowcem czułem się od zawsze. Miałem nawet 
przezwisko „filozof”. Od dzieciństwa zada-
wałem pytania. Najpierw pytałem: „Co to?”, 
potem: „Po co to?”, a na końcu „Dlaczego?” 
Do dziś mi to nie przeszło. Dlatego, jak mi się 
coś w życiu nie zgadza, to szukam odpowiedzi. 
I to nie jest ułomność. To jest dociekliwość 
naukowca. ■

moja Lesznowola
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Pani Katarzyna Frączyk z Nowej Iwicznej należy do 
grupy mam usportowionych. Nie wyobraża sobie życia 
bez uprawiania sportu i nie wyobraża sobie, by tego nie 
robiły jej dzieci. Ponieważ sama uprawiała różne dyscy-
pliny, wie, jak to jest z dochodzeniem do celu. Kiedy Mi-
chał, dziś licealista, postanowił robić salta z hulajnogą, 
najpierw była bardzo sceptyczna, a potem postanowiła 
pomóc mu w realizacji marzenia. 

Droga do hulajnogi
– Zaczęło się od judo. Michał jako sześciolatek, tak  

jak wielu jego rówieśników w naszej gminie, chodził na 
judo – opowiada pani Katarzyna. – Nie trwało to długo. 
Szybko doszedł do wniosku, że ten sport to nie jest jego 
bajka. Powiedział, że nie będzie chodził na judo i nie 
było powodu, by go zmuszać. Wiedziałam, że jakiś sport 
musi uprawiać, bo od małego ganiał i był bardzo aktyw-
ny. Zainteresowała go piłka nożna. 

– Chodziłem do szkoły w Mysiadle. Najpierw przez 
sześć lat do Słoneczka, a później do szkoły w Centrum 
Edukacji i Sportu – mówi Michał. – Jak każdego chłopca 
zawsze pasjonowała mnie piłka nożna. Każdy chciał tak 
grać jak Ronaldo czy Messi. To były marzenia wszyst-
kich, ganiających za piłką. Podobał mi się ten sport. 

Trener zawsze mówił, że byłem uniwersalnym zawodni- 
kiem i mógł mnie postawić na każdej pozycji. 

Moja przygoda z piłką nożną trwała osiem lat, ale  
gdy zacząłem dorastać, piłka zaczęła mnie nudzić. Uzna-
łem, że kopanie jest bardzo powszechne i trzeba się ro-
zejrzeć za czymś bardziej interesującym. Nie wiem, czy 
moi koledzy mieli podobne odczucia, ale z czasem coraz 
mniej przychodziło nas na zajęcia. Jak graliśmy w lidze, 
nikomu nie chciało się przychodzić na mecze i skończyła 
się „zajawka”. Drużyna naszego rocznika się rozwiązała. 
To było dwa lata temu.

Zawsze lubiłem sport, ale bardziej odpowiadały  
mi dyscypliny wyczynowe. Jazda na deskorolce, BMX, 
akrobacje, fikołki – to mi imponowało. Często oglądałem 
tego typu zawody w telewizji. Sięgnąłem najpierw po de-
skorolkę, a potem zacząłem jeździć na BMX-ie. To fajny 
rodzaj kolarstwa, które zostało zapoczątkowane w USA 
w latach siedemdziesiątych. Rowery mają bardzo prostą 
konstrukcję, są specjalnie wzmocnione, by można było 
uprawiać na nich akrobacje, i nie mają przerzutek. 

Jazda na deskorolce i na BMX zajmowały mnie przez 
jakiś czas, ale to też nie trwało długo. Prawdę mówiąc, 
nie za bardzo mi wychodziło z deską.

Pewnego dnia, będąc z deskorolką na skateparku, 
zobaczyłem chłopaka, który jeździł na hulajnodze. Póź-
niej okazało się, że to był mistrz Polski w tej dyscyplinie 
sportu. Bardzo mi się spodobało to, co on z hulajnogą 
wyczyniał. To było w pierwszej klasie podstawówki. 
Patrzyłem z podziwem i zrozumiałem, że to jest to, że 
chciałbym coś w tym kierunku robić, i zacząłem strasz-
nie męczyć mamę, by kupiła mi hulajnogę. 

Mama dała się uprosić i na Dzień Dziecka dostałem 
pierwszą hulajnogę. Kiedy uradowany ją oglądałem, ma- 
ma powiedziała i kazała zapamiętać, że nigdy nie kupi 
mi hulajnogi wyczynowej.

Nigdy nie mów nigdy 
– Rzeczywiście, długo mnie męczył w sprawie  

hulajnogi – mówi pani Katarzyna. – Miałam wiele powo-
dów, by mówić „nie”. Po pierwsze zobaczyłam, jaki to 
jest ciężki sprzęt. Po drugie przekonałam się boleśnie,  
jak bardzo łatwo można uderzyć się w kostkę i mocno  
ją obić. Po trzecie widziałam, jak jeżdżą chłopcy, jak 
kręcą tymi hulajnogami, jakie robią niesamowite rzeczy, 
i natychmiast pomyślałam, że ten sport musi być bar- 
dzo urazowy. 

Bałam się, że można sobie po prostu zrobić krzywdę. 
Że robiąc z hulajnogą salto, można łatwo spaść i walnąć 
o rampę. To, co mi się w Michale najbardziej podoba, to 
zapał. On ma w sobie taki zapalnik, że jak coś chce, jak 
coś sobie wymyśli, to od razu się do tego zapala. 

Oglądał mnóstwo filmów, by zobaczyć, co i jak  
inni robią z hulajnogą, i potem próbował to powtórzyć. 
Powoli, najpierw to, potem tamto, pojedyncze triki,  
i chwalił się nam wszystkim, co mu się udało.  

fot. z archiwum prywatnego 
Michała Frączyka

– To było w Wielką Sobotę. Michał 
wziął hulajnogę, powiedział: „Mamo, 
tylko na trochę, a potem ci pomogę” 
i poszedł – wspomina pani Katarzyna. 
Potem zadzwonił telefon: „Proszę pani, 
Michał upadł, stracił przytomność, 
ale już siedzi, już jest lepiej, zaraz przyj-
dziemy. – Matko, nigdzie się nie ruszajcie.  
Ja już po niego jadę” – krzyknęłam 
do słuchawki.

moja Lesznowola
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o zajęcia gimnastyczne i przez jakiś czas trenował 
akrobatykę. To było parę zajęć z trenerem. Potem sam 
ćwiczył w hangarze i parę weekendów poświęciliśmy na 
to, żeby pojechać do Wrocławia – mówi pani Katarzyna.

– Po dwóch latach jazdy na hulajnodze trenowanie 
zaczęło się na poważnie. Zacząłem to traktować nie 
jako luźną zabawę, tylko jako sport, w którym chcę coś 
osiągnąć. Czułem, że to jest moja pasja, z którą chcę jak 
najdłużej obcować.

Jazda na hulajnodze to sport, który trenuje się same-
mu, ewentualnie można zapytać bardziej doświadczo-
nych osób, jak to się robi. Ci, którzy kiedyś byli dla mnie 
autorytetami, jeździli i wygrywali na zawodach, teraz 
są moimi znajomymi, kolegami, z którymi jeżdżę i się 
dogaduję. To jest bardzo fajna rzecz. Moim pierwszym 
idolem, który mnie do tego zmotywował i przez którego  
zajarałem się do hulajnogi, jest obecnie mój kolega, 
January Gardecki. Na hulajnodze skacze nad poprzeczką 
zawieszoną na wysokości 45 centymetrów. 

Zawody
– Zawody to jest freestyle. To ma być przejazd,  

którym jak najbardziej zaimponujesz sędziom. Są czte- 
ry kryteria oceniania: czystość wykonania trików, roz-
maitość, wykorzystanie skateparku i styl, w jakim  
to wszystko się robi. Każdy ma własny styl jazdy i każ- 
dy jeździ inaczej. 

Są podstawy, od których się zaczyna: barspin i tail- 
whip. Barspin to obrót kierownicą o 360 stopni, a tail-
whip – obrót podestem. To są najbardziej podstawowe  
i znane sztuczki, od których idziesz w górę. Są obroty  
o 180 stopni ciałem, o 360, a potem zaczyna się wszystko 
ze sobą łączyć. Sam sobie wymyślasz, co chcesz robić,  
i to też jest fajne. Przejazd może trwać minutę, dwie – to 
jest zawsze określone przez organizatorów.

Przeważnie są trzy etapy: eliminacje – każdy, kto  
się zgłosi, startuje, potem są półfinały i finały. Strasznie 
przykre jest to, że nigdy mi się nie udało dojść do finałów.  
Zawsze zjadała mnie trema. Do półfinału dostawałem  
się na luzie. Tak było też na moich pierwszych zawodach. 
Dostałem się do półfinału, do pierwszej trzydziestki  
z około siedemdziesięciu osób, i to był duży sukces.  
W następnym roku zająłem chyba 17. miejsce w całej 
Polsce, więc były to małe sukcesy. 

Zawsze bolało mnie to, że przez stres nie mogłem 
dostać się finału. Przegrywałem z nim. Nie mogłem  
w półfinale znaleźć takiego luzu, żeby prześliznąć się  
do finału, a wiem, że umiejętności mam takie, że mógł-
bym to zrobić bez problemu.

Przez lata, gdy jeździłem na zawody, poznałem  
sporo osób z hulajnogowego towarzystwa. Poznałem 
między innymi instruktora Bogumiła Borkowskiego, 
który jeździł z Januarym Gardeckim i był też sędzią  
na wielu zawodach i w wielu zawodach startował. Pod- 
sunął on pomysł właścicielowi sklepu z hulajnogami,  

Nazywał to oczywiście po swojemu, bo ja nie jestem  
w stanie zorientować się we wszystkich tych nazwach. 
Jest samoukiem. Bardzo mocno próbuje, jeśli czegoś 
chce. Pamiętam jego pierwsze zawody na hulajnodze. 
Zobaczyłam, że zaiskrzyło. 

– Pierwsza moja hulajnoga nie miała nic wspólnego 
z hulajnogą wyczynową, ale dało się już na niej spróbo-
wać jakiegoś obrotu – mówi Michał. – Potem dostałem 
od wujka hulajnogę wyczynową. To była bardzo prosta 
hulajnoga, jeszcze nie z najwyższej półki, i pojechałem 
jako obserwator na mistrzostwa Polski w 2012 roku. 
Podpatrywałem, jak jeżdżą profesjonaliści, cała polska 
czołówka i zawodnicy z zagranicy. To było w Warszawie 
na Rozbrat w skateparku Jutrzenka, jednym z najpopu-
larniejszych warszawskich skateparków wyposażonym  
w profesjonalne przeszkody.

Wtedy wyznaczyłem sobie cel – chcę jeździć tak,  
jak oni. Chcę do tego dojść, chcę znaleźć sponsora i star- 
tować w zawodach. Od tego czasu jeździłem na hulajno-
dze codziennie. Kiedy tylko znalazłem chwilę, brałem 
hulajnogę i jazda. Nawet zimą, gdy nie było warunków. 
Jeździłem po różnych garażach, jeździłem na Jutrzenkę, 
gdzie jest lekkie zadaszenie. 

Nie przeszkadzała mi temperatura. Po prostu  
chciałem cały czas jeździć. W 2013 roku wystartowałem  
w pierwszych zawodach. 

– Do tych zawodów nie zdawałam sobie sprawy  
z pracy, jaką codziennie wykonywał Michał – przyznaje 
pani Katarzyna. – Wiedziałam, że coś tam na tej hulajno-
dze ćwiczy, że jeszcze niewiele potrafi. Gdy na zawodach 
zobaczyłam te wszystkie ewolucje, figury, które wykony-

wali zawodnicy, to byłam przekonana, że między  
nimi a Michałem istnieje ogromna przepaść. Okazało się, 
że bardzo się myliłam. 

Pierwszy start
– Pierwsze zawody były dla mnie niesamowite – mó- 

wi mama. – Michał był bardzo zdeterminowany, żeby  
na nich wystąpić, a ja podchodziłam do jego zamiaru  
z ogromną rezerwą. Uważałam, że start w zawodach to 
jest poważna sprawa, że ludzie tam przychodzą już z pew- 
nymi umiejętnościami. On widział, jak jeżdżą najlepsi, 
ale uparł się, żeby też wystartować. Wtedy powiedzia-
łam: „Ok, Michał, widzę, że jesteś zdeterminowany i chcia- 
łabym ci jakoś pomóc”. To były czasy, gdy nie było je- 
szcze w Warszawie skateparku z gąbkami, nie było miej-
sca, gdzie można było ćwiczyć te wszystkie ewolucje, 
salta w przód, w tył. 

– Jedyny taki skatepark był wtedy we Wrocławiu 
– dodaje Michał. – To był potężny skatepark na hali, 
gdzie był basen z gąbkami. To dzięki niemu można bez 
żadnych konsekwencji próbować różnych sztuczek i nic 
ci się nie stanie. Po skoku wpadasz przecież do dziury 
wypełnionej gąbką. W najgorszym wypadku możesz 
w nią nie trafić, ale to się rzadko zdarza. Na początku 
ćwiczyłem na skateparku przy szkole w Nowej Iwicznej. 
To był pierwszy skatepark w okolicy. I o ile była dobra 
pogoda, zawsze tam jeździłem. Potem otworzono skate-
park w Piasecznie i tam też dużo ćwiczyłem. 

– Pamiętam, że zaczęło się od prostych sztuczek  
i to, czego w pewnym momencie Michałowi brakowało, 
to była gimnastyka: salta w przód, salta w tył. Poprosił  

Wojciechowi Baranowskiemu, by stworzył zespół,  
który będzie promował sklep i jeździł w jego firmowych 
koszulkach. A ponieważ Boguś widział mnie w akcji  
i często mi gratulował, zaproponował, żebym jeździł  
w tym zespole. Od tego czasu mam sponsora. 

Ten sklep to Scootive na Krakowiaków. Mają własny 
skatepark – AvePark. Jeszcze w zeszłym roku była tam 
jedna mała hala, na której był wybudowany niewielki,  
ale bardzo fajny skatepark, a na jesieni, chyba we wrze-
śniu, otworzyli ogromny skatepark. To już są europejskie 
standardy z gąbkami. Jest też coś takiego, co nazywa się 
ReziBox. To rampa, która jest przykryta gumową płachtą 
i amortyzuje wszystkie uderzenia. Na tym też się trenuje 
różne akrobacje. Najpierw więc lepiej spróbować trików 
na nim, a potem dopiero drewno i beton. Miałem jedną  
sytuację, kiedy obiłem sobie kręgosłup, ale nie do koń- 
ca poważnie.

– To było w Wielką Sobotę. Michał wziął rano hu-
lajnogę, powiedział: „Mamo, tylko na trochę, a potem ci 
pomogę” i poszedł – wspomina pani Katarzyna. – Potem 
zadzwonił telefon: „Proszę pani, on upadł, stracił przy-
tomność, ale już siedzi, już jest lepiej, zaraz przyjdziemy. 
– Matko, nigdzie się nie ruszajcie. Ja już po niego jadę” – 
krzyknęłam do słuchawki.

Pojechaliśmy do jednego szpitala, do drugiego. Na 
szczęście nic się nie stało, ale tak upadł, że przez chwilę 
po prostu nie kojarzył. 

Michał ma tę zaletę, że próbuje wyczuć swoje grani-
ce. Długo zastanawia się, na co może sobie pozwolić,  
a na co nie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Dlatego ja też 
czuję się bezpiecznie.

– Zazwyczaj cały przejazd przychodzi całkiem 
spontanicznie – opowiada Michał. – Oglądam jakiś film 

…zaczęło się od 
prostych sztuczek

…każdy ma własny styl jazdy 
i każdy jeździ inaczej
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i kiedy zobaczę coś, co mi się podoba, chciałbym to 
zrobić. Zaczynam trenować. Na początku na sucho. Stoję 
w miejscu z hulajnogą i staram się to zakręcić, później 
na gąbkach albo na twardo. Zależy, czy mam do tego 
warunki. Trenuję, dopóki mi nie wyjdzie.

– Raz weszłam na małą rampę – wspomina pani  
Katarzyna. „To pewnie nic takiego. Zjadę z tej rampy”  
– pomyślałam. Ale jak tu zjechać? Ja go podziwiam, że 
on ma odwagę przejścia przez tę pierwszą granicę i wie, 
jak dopasować prędkość i co dalej z tym zrobić. To jest 
niesamowite. Gdy wyjeżdżamy na wakacje i nie wszę-
dzie da się jeździć na hulajnodze, Michał znajduje sobie 
na przykład pomosty, żeby poćwiczyć same salta do 
wody. Oczywiście najpierw sprawdza, gdzie może ska-
kać, a gdzie nie, zresztą ja też o to dbam, żeby miejsce 
było bezpieczne, i ćwiczy obroty. 

– Obecnie przechodzę pewien kryzys – przyznaje 
Michał. – Brakuje mi czasu. Nie za dobrze idzie mi  
w szkole i muszę dużo nadrabiać. I jeszcze ta pogoda. 
Nie za bardzo chce mi się ruszyć z domu i pójść na skate-
park poćwiczyć. Zacząłem tracić zajawkę. Kiedy wypada 
się z rytmu, trzeba sobie wszystko od nowa przypomi-
nać. Im dłużej nie jeździsz, tym bardziej zapominasz. 
Teraz miałem bardzo długą przerwę, bo od świąt nie 
pojawiłem się na skateparku. Ostatnio byłem w środę  
i czuję, że zacznę do tego wracać, bo nie ma co zaprze-
paszczać sześciu lat jazdy.

– Trochę jest tak – mówi pani Katarzyna – że jak  
Michał osiągnął, co sobie założył: wykonał wszystkie 
salta, wziął udział w kolejnych zawodach, pojeździł  
w tym teamie, to trochę stracił motywację.

– Kiedy jazda zaczęła być moją pracą, przestałem 
czerpać z tego aż tak dużo przyjemności jak kiedyś. 
Zaczęło się to wiązać z jakimiś zobowiązaniami i trochę 
mnie to zniechęciło. Gdy trenowałem sobie sam, dla sie-
bie, czerpałem z tego maksimum przyjemności. Mogłem 
na skateparku spędzać dziesięć godzin dziennie. Potrafi-
łem wyjść z domu o 9.00, a wrócić o 20.00, dopóki ma- 
ma nie zaczęła za bardzo dobijać się do telefonu. Wtedy 
zmęczony wracałem, jadłem kolację i szedłem spać.  
I następnego dnia to samo.

– Hulajnoga to było bardzo ważne hobby – mówi 
pani Katarzyna. – Michał miał taki moment, w którym 
myślał, że będzie mógł to robić zawodowo, ale też często 
rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda w takim świecie  
i czego wymaga. To jest zupełnie inny styl życia i walka 
między tym, na ile to będzie mi sprawiało przyjemność 
i będę robił to przy okazji, a na ile ja bym to chciał robić 
w pełni i temu się poświęcić. Żeby być luźnym człowie-
kiem, żeby dać się pochłonąć do końca hulajnodze.

Sportowa mama 
– Te medale, które tu wiszą, to są akurat moje – mówi 

pani Katarzyna. – Głównie za bieganie. Zostawiłam 
sobie dwa puchary z przejazdów rowerowych wyścigów 
MTB. Ja po prostu potrzebuję sportu i wiem, ile to kosz-
tuje, żeby dobrze coś robić. Wiem, że brakuje mi czasu 
i że teraz bardziej interesuję się tym, co chcą robić moje 
dzieci. Michał już idzie swoją drogą, ale młodsza Mał-
gosia wymaga jeszcze trochę czasu. Teraz przeszłam na 
rekreację. Jest pływanie. Staram się dwa razy w tygodniu 
pływać po godzinie. 

…wiem, ile to kosztuje, 
żeby dobrze coś robić

To, co najbardziej mnie motywuje, to zawody. Teraz 
są zawody charytatywne na pomoc jednemu chłopcu. Bę-
dziemy startować w marcu. Robi się to po coś. Raz, żeby 
mieć przyjemność i się doskonalić, dwa, żeby pomóc. 
Córka trenuje gimnastykę artystyczną. Jestem przekona-
na, że sport jest bardzo dobrą szkołą. Uczy dyscypliny, 
współpracy, zorganizowania i osiągania celów. Dla mnie 
sport jest bardzo ważny.

Próbuję Michałowi kłaść do głowy, żeby umiał wszy- 
stko wyważyć. Bardzo się cieszę z tego, co osiągnął, że 
jest zdeterminowany, że wie, czego chce, i do tego dąży. 
Ale wiem też, jakie ma możliwości, gdy będzie się uczył. 

– Teraz ważne, żeby znaleźć czas, i raz w tygodniu 
jeździć i sobie wszystko przypominać – kończy Michał. 
– Może znajdę sposób, żeby połączyć hulajnogę ze szkołą 
i jeździć raz w tygodniu po szkole, a potem się uczyć. 
Może się uda. ■
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Wystarczy trochę pochodzić po naszych lasach, żeby spotkać 
mrowiska. Setki tysięcy mrówek żyje pod kopcem i tworzy zorga-
nizowaną społeczność. Mrówki budują gniazda, bronią ich, zbierają 
pożywienie, opiekują się potomstwem. Cały czas pracują. Obser-
wacja ich życia może być pasjonująca. 

Poszukiwanie mrówek
– Pewnego razu, przeglądając filmiki na YouTube, zobaczyłem 

jeden o hodowaniu mrówek – opowiada Maciek. – Za pierwszym 
razem nie wzbudził mojego zainteresowania. Kiedy oglądałem go  
po raz drugi, pomyślałem, że jest ciekawy i że jeszcze nigdy o hodo 
wli mrówek nie słyszałem. Obejrzałem jeszcze raz, a potem na YT 
obejrzałem więcej podobnych filmików. 

Zacząłem czytać o mrówkach. Wszystko, co mogłem, o róż- 
nych gatunkach. Z jednej strony zdobywałem wiedzę teoretyczną,  
z drugiej, ponieważ było lato, zacząłem im się przyglądać na naszym  
podwórku. W lesie był tylko jeden gatunek mrówek – duże czer-
wono-czarne. Zacząłem odwiedzać sklepy zoologiczne i pytać  
o mrówki. O coś do ich hodowli. Wielu ludzi uśmiechało się i pa-
trzyło na mnie, jakbym urwał się z choinki. 

Im bardziej interesowałem się mrówkami, tym bardziej iryto-
wałem tatę, który walczył z mrówkami, wchodzącymi do nasze- 
go domu. 

– Sypałem taki proszek do zwalczania mrówek – usprawie-
dliwia się tata Maćka. – Mrówka to mrówka. Wchodzi wszędzie. 
Muszę dwa razy do roku pryskać wkoło, żeby mrówki nie wcho- 
dziły do domu. 

– Ja chciałem hodować mrówki, a tata je 
tępił. Właśnie o to były wielkie walki, ale 
zacząłem na tym polu odnosić sukcesy – mówi 
Maciek. – Mrówki były bezpieczne. 

Po wielu próbach wreszcie znalazłem od-
powiedni sklep w internecie. W Polsce są takie 
dwa. W jednym ze sklepów jest miły pan i od 
niego wiele się dowiedziałem. Zacząłem nama-
wiać rodziców i w końcu udało się. Kupiłem 
na początku najłatwiejszy w hodowli gatunek 
mrówek, który się za szybko nie rozwijał, żeby 
zobaczyć, jak to jest. 

To były mrówki Lasius niger, występujące 
głównie w Europie Środkowej. Nie cieszyłem 
się nimi długo, bo nie miałem jeszcze do-
świadczenia i nie przeżyły. 

Zamówione przez internet mrówki dostaje 
się w próbówce. Jest królowa i kilka robotnic. 
Tylko ona może składać jajka i z nich rodzą się 
mrówki. Zapłodniona tylko raz w całym życiu 
królowa może przeżyć nawet 12 lat.

W internecie można znaleźć ogłoszenia: 
„królowa i pięć robotnic”, „królowa i dziesięć 
robotnic”, „królowa i dwadzieścia robotnic”. 
Wybiera się i kupuje. Przesyłka przyjeżdża 
kurierem. Próbówka jest do połowy wypeł-
niona wodą, jest włożona do niej wata, żeby 

była wilgoć, bo mrówki jej potrzebują i muszą pić. Z drugiej strony 
końcówka też jest zamknięta watą. Dochodzi do środka powietrze, 
a mrówki nie mogą wyjść. Zamawiam dodatkowo coś, co nazywa 
się formikarium, a niektórzy mówią na to mrówkarium. W tym for-
mikarium jest gniazdo i wybieg, po którym mrówki mogą chodzić. 
Tam daje się im jedzenie i miód, bo mrówki tak jak ludzie potrze-
bują białka i węglowodanów. 

Pierwsze doświadczenia
– Pierwsze moje formikarium miało korkowe, niezbyt duże 

gniazdo razem z wybiegiem. Jeżeli jest mała kolonia mrówek, 
a mają za duże gniazdo, to albo umierają, albo nie chcą się tam 
osiedlić. Mogą też w komorach, których nie potrzebują, składować 
swoje odchody albo chować pokarm, którego nie zjadły. I to jest 
niebezpieczne, bo potem tworzy się pleśń, która jest zagrożeniem 
dla mrówek. Przez to między innymi padła mi pierwsza kolonia. 

Kupiłem drugą. Sam też łapałem królowe. Gdy było lato, to 
królowe wylatywały chmarami z różnych gniazd na podwórku, na 
polu, w lesie. Wylatują tylko raz w roku i wtedy królowe i samce 
odbywają loty godowe. 

Kopulacja odbywa się w locie, po czym królowa zlatuje na 
ziemię. Samiec się odczepia i po pewnym czasie umiera, a królowa 
zapłodniona leci dalej, do miejsca, które uzna za odpowiednie do 
założenia gniazda. W miejscu, gdzie jest ciepło i wilgotno, zakopu-
je się pod ziemią. Tam ściąga skrzydła, nie wychodzi na zewnątrz, 
tylko odżywia się tym, co odłożyła w mięśniach skrzydeł, których 
już nie potrzebuje. Tworzy taką zupkę, którą karmi larwy. Potem 
rodzą się pierwsze robotnice. 

Pamiętam pierwszą kolonię, jaką mia- 
łem. W próbówce była królowa. Pojechaliśmy 
z rodzicami do Augustowa. Kiedy wrócili- 
śmy, pierwsze, co zrobiłem, to sprawdziłem 
mrówki. W próbówce obok królowej chodziło  
sześć maciupeńkich mrówek. To było fanta-
styczne uczucie. 

– Ja osobiście byłam zadziwiona – wspo- 
mina mama Maćka. – To jak magia. Była jed- 
na mrówka, którą Maciej wziął do próbówki 
z podwórka. Wracamy po dwóch tygodniach 
i jest królowa i malutkie mrówki. To było 
fantastyczne.

– Kiedy kolonia osiągnie od 30 do 50 
robotnic w próbówce, trzeba przełożyć ją do 
formikarium i tam będą sobie żyły. Z mrówka-
mi jest trochę jak z rybkami w akwarium, ale 
mrówki są ciekawsze. Gdy są na podwórku, to 
nie widać tego, jak żyją. Tu można zobaczyć 

Hodowca 
mrówek

„Bierz przykład z mrówki” – radzi  
tureckie przysłowie. Rosyjskie zauważa: 
„Mrówka niewielka, a góry kopie”, polskie 
ostrzega: „I mrówka ma swój gniew”,  
a afrykańskie mówi wprost, że: „Jedna, 
jedyna mrówka może pokonać słonia”. 
Mrówka maleńka, słoń ogromny, a przy-
słowia są mądrością narodów. Na roz-
mowę o mrówkach umówiliśmy się  
w domu państwa Doroty i Dariusza  
Bernatowiczów w Magdalence. Ich syn 
Maciej, uczeń siódmej klasy szkoły pod- 
stawowej w Lesznowoli, hoduje mrówki.

fot. Maciej Bernatowicz

…przygodę z mrówkami 
zaczynam traktować 

bardzo poważnie
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muszę z miesiąc czekać i nie zaglądać do niej, bo może zjeść  
jajka, które złożyła. To uczy cierpliwości. Wiele osób, które zna 
mnie z Instagrama i pyta o hodowlę, tej cierpliwości nie ma.  
I dlatego ich królowa nie ma pierwszych robotnic nawet po trzech 
miesiącach, bo niecierpliwy hodowca codziennie do niej zagląda.

Swoją przygodę z mrówkami zaczynam traktować bardzo  
poważnie. Nawet zastanawiałem się nad przyszłą pracą. Tym  
bardziej że na świecie jest około pięciuset naukowców od mró-
wek, czyli mrówkologów. Ale nie wiem, czy to wyjdzie. Musiał-
bym iść do liceum na ten sam kierunek, co na przykład lekarz,  
a to mnie w ogóle nie interesuje. 

Najwięcej na świecie mrówek jest w Australii w stanie  
Queensland. Utrzymuję kontakt z niektórymi osobami stamtąd.  
To są moi internetowi koledzy. W stanie Queensland jest ponad 

1400 gatunków mrówek i cały czas są  
odkrywane nowe. W Polsce jest około 104  
gatunków. 

Gdy rok temu, 6 lipca zacząłem pro- 
wadzić swojego mrówkowego Instagrama  
(@_antspl), to bardzo się zdziwiłem, jak wiele 
osób interesuje się mrówkami. Myślałem, że 
najwyżej kilkanaście, a teraz na Instagramie 
mam około 420 osób, które mnie obserwują.  
Jest taki youtuber AntsCanada, który od dob- 
rych kilku lat zajmuje się mrówkami. Cały czas 
jestem z nim na bieżąco, oglądam wszystkie 
jego filmy. Bardzo ciekawie opowiada. Często 
też oglądam je z mamą.

…hodowla mrówek 
wymaga bardzo dużo 

cierpliwości

jak chodzą, jak zajmują się larwami, mniej-
szymi mrówkami. Jestem takim ich „bogiem”, 
który widzi wszystko i daje im wszystko. Ryb-
ki, jak się karmi, to podpływają do góry, biorą 
pokarm i uciekają. A mrówki działają grupą. 

Niektóre gatunki żądlą, inne pryskają  
kwasem, a jeszcze inne rozciągają swoją przy-
nętę. Jedzą też różne pokarmy. Gdy piją miód, 
to można miód pokolorować na niebiesko i ob- 
serwować, jak powiększa się ich odwłok, jak 
wypełnia go zabarwiony na niebiesko miód. 

Jest taki gatunek mrówek, którego nie ma 
w Polsce, ale jest chyba w Ameryce i Australii. 
Występują w nim wyspecjalizowane robotnice, 
które przez całe swoje życie wiszą na suficie 
gniazda i trzymają w wielkim odwłoku, trzy 
razy takim jak one, miód. Podobno aborygeni 
odkopywali gniazda i wysysali z mrówek  
ten miodek.

Moja hodowla
– Mam teraz cztery gatunki mrówek.  

Messor barbarus, czyli mrówki żniwiarki  
z Europy Południowej, które odżywiają się 
tylko i wyłącznie nasionami. 

Lassu Niger to inaczej hurtnica pospolita. 
Najpopularniejsze mrówki na świecie i naj-
większa kolonia, jaką mam. Jest tam chyba  
z tysiąc malutkich, czarnych mrówek robotnic. 

Lassus flavus, podziemnica zwyczajna, 
to mrówki, które są bardzo podobne do tych 
czarnych, tylko dużo wolniej się rozwijają. 
Występują w Europie i Ameryce Północnej. 
Są takie fajne, żółte, a królowa też jest piękna. 
Przez większość życia żyją pod ziemią. Żeby 
coś znaleźć do jedzenia, wychodzą nie całymi 
chmarami, tylko w grupkach po kilka robotnic. 

Mam jeszcze najmniejsze, jakie kiedy- 
kolwiek widziałem na żywo. To Tetramorium 
caespitum, czyli murawka darniowiec. Mają 
może milimetr-dwa, a królowa osiem. Z nimi 
jest największa zabawa. Ponieważ są takie 
małe, muszę im podawać odpowiednie jedze-
nie, żeby mogły się przegryźć przez pancerz 
owadów. Jedzą na przykład nogę świerszcza 
albo kropelkę miodu. I ta kropelka też musi  
być malutka, żeby się nie potopiły.

Pewnego dnia robiłem na lekcji przyrody 
prezentację moich mrówek. Całą lekcję mi to 
zajęło i jeszcze nie skończyłem, ale koledzy 
dużo się dowiedzieli.

Hodowla mrówek wymaga przede wszyst-
kim bardzo dużo cierpliwości i ja się jej nauczy- 
łem. Bo jak mam złapaną na polu królową,  
to nim będzie miała pierwsze robotnice,  



Przyjazny dom
Mama ogląda filmy o mrówkach, tata pogodził się z faktem, 

że mrówki nie tylko spacerują po ścieżkach koło domu, ale mają 
swoje gniazda w pokoju Macieja, ale to nie wszystko. 

– W domu mamy jeszcze jaszczurkę – agamę brodatą, pocho-
dzącą z Australii, która nazywa się Stefan i jest bardzo śmieszna. 
Całymi dniami nic nie robi. Mamy też cztery szczurki, królicz- 
ka, dwa koty i rybki. Dla agamki karaluszki, inne drewnojady  
i świerszcze – mówi mama.

 Można Maćkowi pozazdrościć fajnej domowej atmosfery,  
w jakiej się wychowuje i rodziców, którzy ten zwierzyniec polubili. 
Czas, żeby krótko o nich opowiedzieć. 

Jako nastolatkowie chodzili wprawdzie do tego samego lice- 
um w Augustowie, ale się nie znali. Dariusz pod koniec liceum 
wyjechał na cztery lata do Grecji, Dorota studiowała pedagogikę,  
skończyła pomaturalne technikum kosmetyczne, studiowała  
i skończyła psychologię. 

Poznali się w Augustowie, gdy Dariusz wrócił do Polski,  
a Dorota wybierała się do Stanów. Znajomość w Polsce trwała 
krótko i Dorota wyjechała do Chicago. Pół roku później Dariusz 
wyjechał do Nowego Jorku. Nie mieli ze sobą kontaktu. Życie 
jednak, jak wiemy, pisze scenariusze i miało gotowy dla dwojga 
młodych ludzi oddalonych od siebie tysiące kilometrów.

– Dariusz odezwał się do mnie jakoś pod koniec mojego pobytu 
w Chicago – wspomina pani Dorota. – I tak od spotkania doszło do 
decyzji o ślubie. Ale jak to zrealizować? On w Nowym Jorku,  

ja w Chicago? Zaprosić rodzinę i znajomych 
do Nowego Jorku czy do Chicago? Tak czy 
inaczej, kawał drogi. A co zrobić z rodzicami? 
Ściągać ich z Polski, narażać na stres i koszty? 

Postanowiliśmy, że weźmiemy ślub  
sami, na wyjeździe. Wybraliśmy Hawaje. Za-
wsze chcieliśmy Hawaje zobaczyć i zobaczyli-
śmy. Jednak ślub na Hawajach to nie było ani 
moje, ani Darka marzenie. To była przemyśla-
na decyzja, wynikająca z określonej sytuacji,  
a Hawaje okazały się fantastyczne.

– Wróciliśmy do Polski jako małżeństwo. 
Wróciliśmy tym chętniej, że słyszeliśmy od 
znajomych, jakie zmiany zaszły w kraju, jakie 
możliwości otwierają się dla biznesu. Wróci-
liśmy, bo tak naprawdę od początku te Stany 
nam nie leżały. Przyleciałem do Nowego Jorku, 
wsiadłem na lotnisku do taksówki, jechałem  
do miasta i czułem, że to nie to, czego oczeki-
wałem – wspomina pan Dariusz. 

– W Nowym Jorku pracowałem jako kie-
rowca limuzyny i choć było to zajecie ciekawe, 
bo jeździłem z interesującymi ludźmi, byłem 
rozczarowany i pracą, i zarabianymi pieniędz-
mi. Namawiałem Dorotę do powrotu. 

Zatrzymaliśmy się w Wesołej, bo tam 
mieszkał mój ojciec, i szukaliśmy pomysłu na 
życie. Był początek 1996 roku. Krążyliśmy 
między Wesołą a Augustowem. Augustów 
jako pomysł na życie odpadał. Za mały. Tamta 
strona za Wisłą nie bardzo nam się podobała. 
Szukaliśmy czegoś w Konstancinie i otworzy-
liśmy tam salon kosmetyczny. W końcu trafi-
liśmy do Magdalenki i wiedzieliśmy, że to jest 
miejsce, gdzie chcemy mieszkać. Od 1999 roku 
jesteśmy mieszkańcami gminy Lesznowola. 
Mamy dwóch synów, fajny dom i ciekawy 
zwierzyniec. ■

Tyle pasji, 
a życia mało

Kolekcjonerzy zbierają różne przedmioty. Bibliofile – książki, zwłaszcza cenne i rzadkie, 

rękopisy i starodruki. Filateliści – znaczki pocztowe, filumeniści – etykiety z pudełek  

po zapałkach, numizmatycy – monety i medale, militaryści – przedmioty wojskowe, czyli 

na przykład hełmy, menażki czy manierki. Są kolekcjonerzy, którzy zbierają kufle do piwa 

i podkładki pod kufle. Przykładów na to, że ludzie mogą zbierać wszystko, co im przyjdzie 

do głowy, można by znaleźć więcej.

…mamy jeszcze jaszczurkę, 
cztery szczurki, króliczka, 

dwa koty i rybki
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– Jestem urodzonym warszawia-
ninem, choć wolę mówić warszawia-
kiem. Warszawiak, choć brzmi może 
trochę cwaniacko, jakoś lepiej mi 
pasuje – mówi pan Ludwik Tomczyk 
z Łaz. Mój ojciec, Antoni, urodził się 
na Syberii. Tam był zesłany pradzia-
dek, tam się urodzili mój dziadek  
i mój ojciec. 

Mam takie marzenie, żeby poje- 
chać na Syberię, do Omska, który 
był od początku XIX wieku central- 
nym punktem zsyłki Polaków. Chciał- 
bym poszukać tam śladów mojej 
rodziny, zobaczyć, czy jeszcze stoi 
dom, w którym urodził się ojciec, 
czy zostały po nim jakieś pamiątki.

Ojciec na Syberii ukończył aka-
demię rolniczo-chemiczną. Był che-
mikiem. Gdy miał 30 lat, przyjechał 
do Polski jako repatriant razem ze 
swoimi rodzicami. To było w 1924  
roku. Przed wojną pracował w Fab- 
ryce Chemicznej „K. Zawadzki i Ska” 
na ulicy Obozowej w Warszawie.

Moja mama, Ewa, z domu Ko-
złowska, urodziła się w Garwolinie. 
Bratem jej mamy, czyli mojej babki, 
był generał Stanisław Tessaro. Mam 
nawet kilka pamiątek po nim, bo był 
to człowiek niezwykły. 

W czasie I wojny światowej  
walczył w szeregach Legionów Pol-
skich. Do kwietnia 1917 roku dowo-
dził kompanią, a do lipca batalionem 
1. Pułku Piechoty Legionów. Potem 
awansował na porucznika i kapitana. 
Został ranny w bitwie pod Anieli-

nem. Wywieziony przez Niemców 
do Reichu, był więźniem obozów dla 
legionistów w Havelbergu, Rastatt  
i Werl. 

W połowie października 1918 
roku powrócił do Królestwa Polskie-
go i został komendantem Okręgu 
VIIIa Polskiej Organizacji Wojsko-
wej w Zamościu. 

Za liczne zasługi wojskowe 
Prezydent RP Ignacy Mościcki na 
wniosek Ministra Spraw Wojsko-
wych, Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, awansował go  
na generała brygady. 12 maja 1929 
roku został dowódcą Korpusu Ochro- 
ny Pogranicza. 

Była taka anegdota, nie wiem,  
ile w niej jest prawdy – zastrzega 
pan Ludwik – że w marcu 1933 ro- 
ku przyjmował defiladę. Było zim- 
no. Ponieważ żołnierze defilowali 
w letnich mundurach, on również 
zdjął płaszcz. W sobotę 4 marca 
1933 zachorował na zapalenie płuc 
i opłucnej. W poniedziałek został 
przewieziony do szpitala, gdzie po 
trzech dniach zmarł. Został pocho-
wany na Cmentarzu Wojskowym  
na Powązkach w Warszawie. To tyle 
wspomnień o generale.

W Warszawie chodziłem do 
szkoły im. Wojska Polskiego nr. 171  
w Śródmieściu. Ukończyłem 8 lat 
szkoły podstawowej, następnie zda- 
wałem do liceum Hoffmanowej. 
Oblałem matematykę, bo nigdy nie 
byłem z matmy dobry, i musiałem iść 

do szkoły zawodowej. To była trzy- 
letnia szkoła zawodowa przy ulicy 
Złotej 58. Ukończyłem ją i otrzyma-
łem dyplom. Specjalność ślusarz-
-mechanik. 

W tym czasie na raka trzustki 
w wieku 51 lat zmarła moja mama, 
a rok później, nagle na zawał serca, 
mój ojciec. Byłem jedynakiem. 
Ponieważ nie miałem osiemnastu 
lat, do pełnoletniości brakowało mi 
siedmiu miesięcy, mojego wycho-
wania podjął się cioteczny brat ojca, 
Stanisław. Był lekarzem wojskowym 
w stopniu podpułkownika. Żyje do 
dziś i skończył niedawno 97 lat.

Rajdowiec
– Po zawodówce poszedłem 

do technikum samochodowego na 
ulicy Hożej i tam odkryłem swoją 
pierwszą pasję. Rajdy samochodowe. 
Jako nieletni miałem zgodę wujka na 
prowadzenie syrenki, która została 
po ojcu. Na tej syrence rozpocząłem 
swoją rajdową przygodę. Zacząłem 
startować w rajdach samochodowych 
ogólnodostępnych. Pojawiły się ma- 
łe rajdowe sukcesy i nauka poszła  
w cień. Do matury nie przystąpiłem. 

W drugim roku uczestnictwa  
w rajdach miałem trzy ukończone 
rajdy i zdobyłem licencję drugiej ka-
tegorii. Następnie uzyskałem licencję 
pierwszej kategorii i tytuł rajdowe-
go mistrza okręgu warszawskiego. 
Oczywiście, aby zdobyć te kwalifi- 
kacje i odnosić w rajdach sukcesy,  
zmodyfikowałem i – jak to się mówi 
– podrasowałem moją syrenkę. Praw- 
dę mówiąc – wielokrotnie. 

W ostatecznej wersji miała wsta-
wiony gaźnik od wartburga monte 
carlo i tłoki także od wartburga. To 
już była niesamowita moc. Osiągała 
prędkość nawet do 150 km/h. Paliła 
jak smok – dwadzieścia litrów na sto 
kilometrów.

W 1974 roku byłem nieformal-
nym rajdowym mistrzem okręgu 
warszawskiego. Szarfy nie otrzyma- 
łem, ponieważ miałem tylko 20 pun- 
któw. Według regulaminu zabrakło 
czterech do tytułu. Dostałem jedynie 
nagrodę regulaminową, a mistrzem  
i tak byłem, bo nie było lepszego. 

W rajdach startowałem do 1977 
roku. Syrenka się sypała. Nie byłem 
na tyle silny, żeby dostać się do zes- 
połu fabrycznego FSO i pasja w jakiś 
sposób odeszła. 

Potem przez jakiś czas nie pra- 
cowałem. Szukałem zajęcia, ale trud-
no mi było znaleźć coś ciekawego. 
Postanowiłem zostać taksówkarzem. 
Uzyskałem licencję, ukończyłem kurs 
i przez prawie dwadzieścia siedem lat 
miałem własną taksówkę. Od 1975 
roku mieszkałem w Magdalence, w do- 
u letniskowym, który doprowadziłem 
do porządku, gdy dostałem spadek 
po ojcu.

…na tej syrence 
rozpocząłem swoją 
rajdową przygodę

fot. z archiwum prywatnego Ludwika Tomczyka
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Ptasie jaja
– Mój ojciec opowiadał, że na 

Syberii podglądał ptasie gniazda, 
zbierał i kolekcjonował ptasie jaja. 
Wprawdzie niczego z tych zbiorów 
do Polski nie przywiózł, ale opowia-
dał mi o tym tak sugestywnie, że 
mnie tym zbieractwem zaraził. Za-
raził mnie też miłością do rosyjskiej 
poezji. Poznałem język rosyjski, lu- 
biłem czytać, uczyć się i recytować 
wiersze Puszkina i innych rosyjskich 
poetów. Gdy się urodziłem, ojciec 
miał 60 lat. 

Podobno kolekcjonował motyle, 
wszelkiego rodzaju żuki i ptasie jaja. 
Ja zacząłem kolekcjonować je już  
od szkoły podstawowej. Miałem du- 
żą kolekcję motyli i żuków, ale zbio-
ry zmarnowały się z powodu wilgoci 
i insektów w domu letniskowym w 
Magdalence. Ocalała kolekcja pta-
sich jaj. Do dzisiaj mam ich ponad 
100 sztuk różnego rodzaju. 

Większość pochodzi z porzuco-
nych gniazd, inne to jaja niewylęg- 
nięte czy znalezione. To są jaja z te- 
renów Polski, z Mazur i najwięcej 
z naszych okolic, bo jako dzieciak 
weekendy spędzałem w Magdalen- 
ce. Jeździłem rowerem lub pieszo  
i poszukiwałem ptasich gniazd. 

W okresie późniejszym zacząłem 
fotografować ptasie gniazda. Miała  
z tych zdjęć powstać wystawa, za- 
prosiłem już nawet znajomych, ale 
nie doszła do skutku. Zbierałem jaja 
od siódmego roku życia i zbieram 
je do dziś, ale już nie tak intensyw-
nie. Jak się coś trafi, to fotografuję. 
Wiem, do jakich ptaków większość 
jaj należy, posiadam do nich doku-
mentację fotograficzną, ale część jaj 
jest nierozpoznana. Fotografowa-

niem ptasich gniazd zajmuję się od 
mniej więcej piętnastu lat.

Od dziecka fascynowały mnie 
sowy i nietoperze. I chyba mam 
takie usposobienie nietoperza, bo 
najlepsze pomysły miałem zawsze 
wieczorem. Mama już goniła mnie 
spać, po całym dniu pracy i szkoły, 
a ja się nie poddawałem, bo wiedzia-
łem, że najlepsze koncepcje przyjdą 
mi do głowy wieczorem. Mam jakiś 
sentyment do nietoperzy. Posiadam 
dużo zdjęć tych latających ssaków. 
Mam też wypchaną sowę indyjską, 
którą kupiłem w Indiach na bazarze. 
Oczywiście nie miałbym sumienia 
zastrzelić ptaka.

Hełmy 
– Zafascynowała mnie książka 

Jacka Kijaka Hełmy Wojska Polskiego. 
Dla zbieraczy hełmów, militariów  
i muzealników autor książki jest wiel- 
kim autorytetem z zakresu wiedzy  
o hełmach. Swoją wyjątkową na ska-
lę Europy kolekcję hełmów przeka- 
zał w 1999 roku do Muzeum Milita-
riów we Wrocławiu. Miałem okazję 
go spotkać na targu staroci w War- 
szawie, gdzie bywam prawie w każ-
dą niedzielę.

Po przeczytaniu książki posta-
nowiłem zbierać hełmy wojskowe. 
Większość zakupiłem na Allegro, 
względnie na targu staroci na Kole. 
Część wymieniałem z innymi zbie- 
raczami, kilka egzemplarzy znala- 
złem na strychach w okolicach Ra- 
domia, skąd pochodziła rodzina 
mojej pierwszej żony. 

Obecnie mam 45 hełmów. Od 
okresu I wojny światowej do czasów 
współczesnych. Mam w swojej ko-
lekcji hełmy francuskie, niemieckie, 
stare rosyjskie, radzieckie, hełmy  
z grzebieniami i bez, hełmy z okresu 
międzywojennego, hełmy Ludowego 
Wojska Polskiego i byłych forma- 
cji ZOMO. 

Fotografia
– Moja mama pracowała w pra- 

cowni fotograficznej Polskiej Aka- 
demii Nauk. Trudno się więc dziwić, 
że fotografuję właściwie już od szko- 
ły podstawowej. W książce pani 
Barbary Buchalczyk Magdalenka. 
Historia, przyroda, ludzie są dwa 
moje zdjęcia: stawu na Górkach Pia-
skowych, który już nie istnieje, i ma-
szyn budowlanych podczas przeko-
pywania skarpy przy ulicy Lipowej. 

To są zdjęcia, które wykonałem jako 
uczeń szkoły podstawowej. 

Ptaki i ich gniazda fotografowa-
łem aparatem analogowym, potem 
w 2008 roku przeszedłem na aparaty 
cyfrowe, ze specjalnymi obiektywa-
mi i osprzętem. 

Fotografuję ptasie gniazda  
i piękne zachody słońca, ale lubię 
też dokumentować różnego rodzaju 
inscenizacje, takie jak bitwa pod 
Magdalenką. W sumie mam kilka-
naście tysięcy zdjęć różnego rodza-
ju. Podczas rajdu Szlakiem Naszej 
Historii stałem na jednym z punktów 
z kolegą i pokazywaliśmy różnego 
rodzaju eksponaty. W przyszłym 
roku też mam zamiar tam być. 

Strzelectwo
– Bardzo interesuję się strze-

lectwem. Już w szkole zawodowej 
należałem do Ligii Obrony Kraju  
i brałem udział w zawodach strze- 
leckich. Strzelałem z wiatrówek  
i z KBKS-u. W LOK-u ukończy- 
łem kurs samochodowo-motorowy  
i otrzymałem srebrną młodzieżową 
odznakę sprawności obronnej, za 
prawo jazdy i kursy przysposobie- 
nia obronnego.

Teraz często bywam na strzelni- 
cy na Warszawiance. Bywam też na 
polowaniach, ale nie jako łowczy, 
tylko uczestniczę w strzelaniu do 
makiet. Mam nawet dyplom „Król 
Polowania. Strzelanie do Makiet”. 

Może to trochę śmieszne, ale je-
stem też koneserem szampana, który 
uznaję za boski trunek, więc zbieram 
korki od jego butelek. 

Mój kolega, archeolog Krzysztof 
Pluskota, w 1984 roku namalował mój  
portret z nietoperzem, sową, rajdową 
syrenką i butelką szampana. To jest 
portret na tle rekwizytów ze mną 
związanych. 

Ostatnio jestem w grupie zało- 
życielskiej Stowarzyszenia History- 
cznego Pasja. W związku z nowymi 
ustawami dotyczącymi poszukiwa-
nia w terenie, chcemy legalnie otrzy-
mywać zgody na poszukiwania.

Á propos poszukiwań. W kwiet-
niu 2010 roku na forum interneto- 
wym „Odkrywca” ukazała się zapo- 
wiedź zaplanowanych na lipiec 
poszukiwań zaginionego sztandaru 
7. Pułku Artylerii Lekkiej w Lelowie 
koło Częstochowy. Natychmiast się 
zgłosiłem i brałem udział w tych 
poszukiwaniach. Potem miałem 
zaszczyt brania udziału w poszuki-
waniach archeologicznych prowa-
dzonych na Reducie Ordona na Woli. 
Dyrektor Muzeum Archeologiczne-
go, Witold Migal, podziękował mi 

za to, uścisnął dłoń i wręczył piękny 
album – Warszawskie Materiały 
Archeologiczne. Jest tam umieszczo-
ne zdjęcie korony 1. Pułku Strzelców 
Pieszych Królestwa Kongresowego, 
którą osobiście znalazłem, współ-
pracując z archeologami. Od tamtego 
czasu jestem pasjonatem poszukiwań 
archeologicznych i chętnie zgłaszam 
się do pomocy. 

Morskie rejsy
– Lubię, kiedy dobrze huśta. 

Morskie rejsy są dla mnie wspaniałą 
przygodą. Szczególnie ciekawe jest 
Morze Północne. Pływałem jako 
pasażer na statkach handlowych. 
To były przeważnie porty w Anglii, 
Hamburgu i Rotterdamie. Rejsy 
trwały zazwyczaj 2-3 tygodnie. 
Statek zabierał przeważnie sześciu 
pasażerów. Jedni jeździli po to, 
by zahandlować, inni, by przeżyć 
przygodę. Mnie głównie pociągały 
emocje. Najlepiej czułem się, kiedy 
dobrze huśtało. 

Teraz często spędzam urlop  
w Ustce. Tam też w czasach szkol-
nych spędzałem wakacje z rodzica-
mi. Całą szkołę podstawową w lecie 
była Ustka. Teraz mam znajomego 
kapitana pirackiego galeonu UNI-
CUS i on zabiera mnie na pokład 
prawie jak członka załogi. Kiedy jest 
większa fala, chętnie wypływam  
z nim w rejsy. 

Pan kapitan bardzo lubi zacho- 
dy słońca. Ja też. Tyle że ja lubię je 
fotografować, a pan kapitan oglądać  
je na moich zdjęciach. Czasem my- 
ślę, że mam tyle pasji, a życie jest 
takie krótkie. ■

…fotografuję ptasie gniazda 
i piękne zachody słońca

fot . Ludwik Tomczyk moja Lesznowola
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Jeszcze tylko miesiąc i kalendarzowa wiosna znowu zapuka do okien. 

Najpierw pojawi się jej zapach, a potem… po prostu ją dostrzeżemy.  

Zanim przydomowe ogródki wypełnią się pierwszymi sadzonkami,  

a pojedyncze kiełki zaczną przebijać się przez ziemię, cieszmy się  

roślinami, które są. Dla miłośników charakterystycznych smaków  

i amatorów zdrowej żywności…

Cykoria nie należy do roślin popularnych, ale ma dużo zalet. Niektórzy nie lubią jej  

ze względu na gorzkawy posmak, inni wybierają ją ze względu właśnie na niego.  

Znana była już w starożytności, ale popularność zyskała w XIX wieku. Jest niskoka-

loryczna, zawiera sporo witamin i minerałów takich jak: potas, wapń, fosfor i magnez. 

Ekstrakt z niej używany jest w celu stabilizowania poziomu cukru we krwi i rytmu serca. 

Wśród innych właściwości przypisywanych cykorii wymienia się również zwalczanie 

wolnych rodników, likwidację wzdęć, leczenie bezsenności, zapobieganie zmarszczkom, 

wzmocnienie włosów i paznokci oraz łagodzenie podrażnień skóry.

W kuchni doskonale sprawdza się  

jako składnik sałatek lub dodatek do 

dziczyzny i ryb. Można ją dusić, smażyć 

i zapiekać. Liście o łódkowatym wygię-

ciu idealnie nadają się do tego,  

by wypełnić je ryżem z warzywami, 

twarożkiem lub owocami morza.

Dziś dla wszystkich tych, którzy chcą 

być szczupli, piękni i zdrowi – cykoria  

w kilku odsłonach.

SKŁADNIKI 
dwie główki cykorii, 1duża gruszka, 50 g sera gorgonzola 
lub roquefort, garść włoskich orzechów, garść suszonej żu-
rawiny, sok z połowy cytryny, 4 łyżki oliwy, łyżeczka miodu, 
pół łyżeczki musztardy Dijon

Cykorię opłucz, odkrój końcówkę, podziel na listki i ułóż 
na talerzu. Skrop sokiem z cytryny, aby cykoria nie ściem-
niała. Gruszkę pokrój na ćwiartki, wyjmij gniazda nasienne 
i pokrój w paseczki. Przełóż na talerz. Na wierzch posyp 
rozkruszony na większe kawałki ser, suszoną żurawinę  
i przyprażone orzechy włoskie. Całość polej oliwą wymie-
szaną z miodem, cytryną i musztardą.

SAŁATKA Z CYKORII  
Z GRUSZKĄ  

I PLEŚNIOWYM SEREMzimowa 
CYKORIA 
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SKŁADNIKI 
2 średnie ugotowane buraczki, 2 mniejsze główki cykorii  
(najlepiej w różnych kolorach), 10 g orzechów włoskich, szczyp- 
ta ziaren kminu rzymskiego (jeśli nie przepadasz za tym 
charakterystycznym smakiem, można dodać listki tymianku), 
1/2 jabłka, garść posiekanej natki pietruszki, 100 g jogurtu, 
sok i otarta skórka z 1/2 cytryny, 1.5 łyżeczki miodu

Na suchej patelni podpraż orzechy włoskie i ziarna kminu 
(jeśli nie przepadasz za jego smakiem, oprósz na koniec sałatkę 
tymiankiem). Odstaw do wystygnięcia. Z cykorii odetnij zgrubiałą  
końcówkę, a potem podziel ją na pojedyncze listki i przełóż do 
miski. Przekrój jabłko na pół, wyjmij gniazda nasienne, pokrój 
w cienkie plasterki i dodaj do cykorii. Do miski dorzuć garść 
pietruszki, orzechy i kminek. Wszystko delikatnie przemieszaj. 
Przygotuj dressing. Jogurt wymieszaj z sokiem i córką z cytryny 
oraz miodem. Ugotowane buraczki pokrój w plasterki. Rozłóż 
delikatnie na sałatce. Całość polej dressingiem.

SKŁADNIKI 
cykoria, opakowanie łososia wędzonego, 2 serki 
Almette o smaku chrzanowym (może też być serek 
śmietanowy doprawiony chrzanem wg. smaku), 
cytryna, koperek 
SOS: sok z połowy cytryny, 4 łyżki oliwy, łyżeczka 
miodu, pół łyżeczki musztardy Dijon, szczypta 
pieprzu cytrynowego

Cykorię umyj, odkrój twardą końcówkę i podziel na 
pojedyncze listki. Każdy plasterek łososia posmaruj 
serkiem i zwiń w rulonik. Przełóż na listki cykorii 
(każdy na jeden). Składniki sosu wymieszaj i oblej nim 
łódeczki. Udekoruj koperkiem.

ŁÓDECZKI Z CYKORII  
Z ŁOSOSIEM 

SAŁATKA Z CYKORIĄ  
I BURACZKAMI

SKŁADNIKI 
1 cykoria, 100 g sera koziego (może też być ser 
feta lub śmietankowy Almette), 80 g orzechów, 
4 łyżki miodu, pieprz

Na patelni rozgrzej 4 łyżki miodu. Dodaj orzechy 
i wymieszaj. Możesz użyć mieszanki orzechów 
różnego typu (laskowych, włoskich, migdałów…). 
Zdejmij patelnię z ognia. Przełóż ser kozi do mi-
seczki i rozdrobnij go widelcem. Możesz również 
wymieszać dwa rodzaje sera na przykład lekko 
słony ser feta z łagodnym Almette, by powstał 
twarożek. Z cykorii odetnij końcówkę i podziel 
główkę na pojedyncze listki. Każdy listek wypełnij 
twarożkiem. Popieprz i oblej orzechami wymie-
szanymi z miodem.

CYKORIA Z ORZECHAMI  
W MIODZIE I SEREM

SKŁADNIKI 
4 duże cykorie, 1 większa cebula, biała część pora,  
2 łodyżki selera naciowego, łyżka mąki, 2 łyżki masła, litr 
rosołu, 1/2 szklanki śmietany kremówki, kilka listków selera 
naciowego, sól i pieprz

Z cykorii wytnij głąb, podziel na pojedyncze listki, umyj  
i wysusz. Pokrój w paseczki. Cebulę obierz i drobno posiekaj. 
Łodyżki selera naciowego i białą część pora pokrój w pa- 
seczki. Do garnka wrzuć dwie łyżki masła. Poczekaj aż się 
roztopi i dodaj posiekane warzywa. Duś przez kilka minut, 
często mieszając. Kiedy warzywa zmiękną, ale nie będą 
jeszcze zarumienione, dodaj łyżkę mąki i mieszając, podsmaż 
wszystko przez dwie minuty. Do warzyw dodaj litr gorącego 
rosołu. Zostaw pod przykryciem na małym ogniu i gotuj przez 
pół godziny. Całość zmiksuj. Dopraw solą i pieprzem. Dolej 
śmietankę i wymieszaj. Zupę podawaj gorącą przyprószoną 
listkami selera naciowego.

ZUPA KREM 
Z CYKORII
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„Natura, jako całość, jest dziełem 
dużo bardziej godnym podziwu 
niż człowiek”. 

José Carlos Somoza

Dęby – pomniki przyrody we Władysławowie


