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MMo je za in te re so wa nie Êwia tem zwie -
rzàt si´ ga dzie ciƒ stwa. By∏ to wte dy
doÊç na ma cal ny kon takt, bo po le ga∏

na ∏a pa niu p∏a zów. Ja ko star szy ch∏o piec
na wià zy wa ∏em kon tak ty z pta ka mi, spro -
wa dza jà ce si´ do przy no sze nia do do mu
pi sklàt (w tam tym cza sie nie by ∏o ni ko go,
kto by mi po wie dzia∏, ˝e tak nie wol no ro -
biç. DziÊ ja t∏u ma cz´ in nym, jak na le ̋ y po -
st´ po waç w ta kich przy pad kach). Za
chrzest na or ni to lo ga mo g´ uznaç pew nà
przed szkol nà przy go d´ pod czas spa ce ru
– z wy so kie go drze wa spa d∏o mi na g∏o w´
jaj ko i si´ na niej roz bi ∏o… Z cza sem przy -
sz∏a po ra na pierw szy apa rat fo to gra ficz ny
– by∏ to Ami. Nie wy ko rzy sty wa ∏em go
jed nak do ro bie nia zdj´ç, tyl ko do mo jej
ulu bio nej za ba wy ˝o∏ nie rzy ka mi. Apa rat
w tej za ba wie pe∏ ni∏ ro l´ czo∏ gu. Za ba wy
˝o∏ nie rzy ka mi da ∏y po czà tek no wej pa sji 
– do rze czy woj sko wych, któ ra jest Êci Êle
po wià za na z fo to gra fià przy rod ni czà do
dnia dzi siej sze go. 

Za nim za czà ∏em fo to gra fo waç przy ro d´
na wi´k szà ska l´, te ma tem mo ich zdj´ç
by li lu dzie (ch´t nie ich fo to gra fu j´ do dziÊ;
zw∏asz cza cór k´ i no wo ̋ eƒ ców). Zdj´ cia
przy rod ni cze, któ re wy ko na ∏em w tam -
tych cza sach, mo g´ po li czyç na pal cach.

Swo je bli skie kon tak ty z przy ro dà roz -
sze rzy ∏em, gdy by ∏em har ce rzem. W tym
okre sie szal ka si´ wy rów na ∏a, a po tem
prze wa ̋ y ∏a na ko rzyÊç sp´ dza nia wol ne go
cza su na pod glà da niu przy ro dy. By∏ to rok
1992. Wte dy to na wià za ∏em kon takt
z miej sco wy mi przy rod ni ka mi i za pi sa ∏em
si´ na kó∏ ko fo to gra fii przy rod ni czej. Od
tej po ry mo ja fo to gra fia przy rod ni cza na -
bra ∏a tem pa. Ku po wa ∏em co raz lep sze
apa ra ty, a po przez po Êred ni ka sta ∏em si´
po sia da czem sprz´ tu fo to gra ficz ne go po
bra ciach K∏o sow skich. 

Wraz z up∏y wem cza su mo jà naj wi´k szà
pa sjà sta ∏o si´ ob ser wo wa nie pta ków i ich
fo to gra fo wa nie, a ulu bio nym pta kiem zo -
sta ∏a kra ska. I chy ba to nie przy pa dek, po -
nie wa˝ pierw sza ob ser wa cja kra ski na te -
re nie Pusz czy Ko zie nic kiej (w po bli ̋ u któ -
rej miesz kam) mia ∏a miej sce 3 ma ja, a to
jest da ta mo ich uro dzin.

Dla cze go wy bra ∏em pta ki ja ko nu mer
je den mo ich fo to gra fii? Ci´˝ ko jed no -
znacz nie od po wie dzieç. Mo ̋ e dla te go, ˝e
pta ki sà naj cz´ Êciej spo ty ka ny mi zwie rz´ -
ta mi, wy st´ pu jà w za sa dzie wsz´ dzie i jest
ich du ̋ a ró˝ no rod noÊç. Ge ne ral nie ich fo -
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to gra fo wa nie jest ∏a twiej sze ni˝ np. ssa -
ków, cho cia˝ nie do ty czy to wszyst kich ga -
tun ków. A mo ̋ e z t´ sk no ty do by cia wol -
nym, w myÊl po wie dze nia wol ny jak ptak,
z ra cji ich umie j´t no Êci la ta nia? Za nim za -
czà ∏em ro biç zdj´ cia pta ków, sp´ dza ∏em
wol ny czas na ich ob ser wo wa niu, b´ dàc
cz∏on kiem ama tor skie go ru chu or ni to lo -
gicz ne go. Na dal wspó∏ pra cu j´ z or ni to lo -
ga mi, choç sta ram si´ te raz uwiecz niç jak
naj wi´ cej pta sich wi ze run ków i za cho waƒ.
Chc´ si´ ˝yç z pta ka mi i przy ro dà w zgo -
dzie. Byç nie tyl ko bior cà, ale i daw cà – po -
przez dzia ∏al noÊç na rzecz czyn nej ich
ochro ny.

Mo im ulu bio nym miej scem spo tkaƒ
z pta ka mi jest Êrod ko wa Wi s∏a, bli sko któ -
rej miesz kam. Je stem cz∏o wie kiem prze -
strze ni i dla te go przy cià ga mnie ta rze ka.
Szcze gól nie wa˝ ne jest to, ˝e mo g´ tam

ob ser wo waç i fo to gra fo waç pta ki, któ re
licz nie w tym miej scu wy st´ pu jà. Cza sem
tra fia jà si´ mniej p∏o chli we osob ni ki i mo g´
po dejÊç bli sko (a ra czej si´ pod czo∏ gaç),
bez ukry cia; ta kie spo tka nia lu bi´ naj bar -
dziej. Po Wi Êle po dró ̋ u j´ pon to nem po ru -
sza nym si ∏à mi´ Êni. 

˚e by sfo to gra fo waç pta ka, trze ba si´ do
nie go zbli ̋ yç i po Êwi´ ciç du ̋ o cza su. Dzi´ -
ki te mu mo˝ na za ob ser wo waç nie spo ty -
ka ne na co dzieƒ za cho wa nia, a to jest wo -
da na mój m∏yn. Fo to gra fia przy rod ni cza
jest dla mnie spo so bem na ˝y cie. Do tej
po ry wi´k szoÊç zdj´ç wy ko ny wa ∏em
w oko li cy mo je go do mu, ale za mie rzam
od wie dzaç no we miej sca i roz wi jaç mo jà
pa sj´.

Za in te re so wa nie fau nà i flo rà nie spro wa -
dza si´ tyl ko do ob ser wa cji i ro bie nia zdj´ç.
Sta ram si´ od wdzi´ czyç przy ro dzie za wra -

˝e nia, ja kich mi do star cza, dla te go bio r´
udzia∏ w ró˝ nych pro gra mach ochro ny na
te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go
i Êwi´ to krzy skie go, m.in.: ochro na ˝ó∏ wia
b∏ot ne go (od 15 lat), ochro na Êród pol nych
za drze wieƒ, ochro na cie trze wia, pro gram
ak tyw nej ochro ny kra ski, ochro na p∏o my -
ków ki i nie to pe rzy w obiek tach sa kral -
nych. Na le ̋ ´ do kil ku or ga ni za cji przy rod -
ni czych i fo to gra ficz nych. Sà to: Ko mi tet
Ochro ny Or ∏ów, To wa rzy stwo Ba daƒ
i Ochro ny Przy ro dy, To wa rzy stwo Przy -
rod ni cze „˚ó∏w B∏ot ny”, Zwià zek Pol skich
Fo to gra fów Przy ro dy.

Od lat pu bli ku j´ swo je fo to gra fie w ma -
te ria ∏ach edu ka cyj nych, wy da wa nych w ra -
mach pro gra mów ochro ny fau ny i flo ry,
w pra sie, ksià˝ kach i ka len da rzach.

Ma ciej R´ biÊ
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