
D o dziÊ wi dz´ na sze go spo -
dar stwo na War mii i po nad
20 hek ta rów zie mi w jed -

nym pro sto kà cie. Mia ∏em ro dzeƒ stwo
o wie le star sze ode mnie i po tem o wie -
le m∏od sze. Dla te go, z bra ku to wa rzy -
stwa do za baw, mo je dzie ciƒ stwo wplo -
t∏o si´ w ota cza jà cà przy ro d´.

Zna ∏em wró ble i bez prze rwy „∏a -
pià cà rów no wa g´” ki wa jà cym si´ ogo -
nem plisz k´ si wà. Zna ∏em sro k´ i,
wte dy bar dzo p∏o chli wà, wro n´ si wà.

Wszyst ko, co dra pie˝ ne, by ∏o dla
mnie ja strz´ biem: i ten, co pra wie
spod nóg chwy ta∏ kur cza ka; i ten, co
za sto do ∏à do ja da∏ ku r´; i ten, co mia∏
roz cza pie rzo ne „pal ce” skrzy de∏;
i ten, co mia∏ wi de∏ ko wa ty ogon. Nie

zna ∏em wte dy ja strz´ bia, my szo ∏o wa,
ka ni czy or li ka.

Zna ∏em bo cia na, któ ry za wsze si´
zja wia∏ za ko sia rzem i chma r´ szpa -
ków, któ re gnieê dzi ∏y si´ pod da -
chów ka mi du ̋ e go na sze go go spo dar -
stwa i wy prze dza ∏y si´, pod fru wa jàc
w bruz dach za ora czem.

Oprócz licz nych za j´ cy, w cza sie
pa sie nia krów, po dzi wia ∏em skow -
ron ka, prze ko ma rza ∏em si´ z czaj kà
i pod cho dzi ∏em ku ro pa twy. Nie ro zu -
mia ∏em, dla cze go oknów ka i dy mów -
ka na zy wa jà si´ ja skó∏ ka mi, gdy nie
sà do sie bie tak bar dzo po dob ne.

Miesz ka jàc nad Pa s∏´ kà zna ∏em zi -
mo rod ka i kacz ki krzy ̋ ów ki. S∏y sza ∏em
ja kieÊ pit pi le nie i wy dzie ra nie si´ na ∏à -

kach. Wie le lat póê niej do wie dzia ∏em
si´, ˝e to by ∏y prze piór ki i der kacz.

By ∏y jesz cze in ne pta ki, któ re mia ∏y
gniaz da gdzieÊ na pod da szu, czy
w gro ma dzie ka mie ni. Ale to by ∏y dla
mnie bez imie nia „ob co kra jow cy”.
By∏ du dek na po dwór ku i pójdê ka na
sto do le. I by ∏a nie zna na mi ∏a cze re da
ptasz ków w ogro dzie, na po lu, czy
w le sie na koƒ cu na sze go po la.

Zi mà wi dy wa ∏em trzna dle wraz
z wró bla mi na po dwó rzu, czy u stóp
sto gów i gi le na klo nie. Wio snà i je -
sie nià wi dy wa ∏em cza sem na nie bie
klu cze ja kichÊ pta ków. Wie le lat póê -
niej roz ró˝ nia ∏em ˝u ra wie lub g´ si.

A jed nak za cz´ ∏o si´ od dzwoƒ ca.
Ch∏o pak z sze ro kich pól i bez kon tak -
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tów ze Êwia tem po za wio skà, zna laz∏
si´ w in ter na cie.

W pierw szych ty go dniach wrze Ênia
dziew cz´ ta z kla sy przy nio s∏y ca∏ kiem
prze mok ni´ te go ptasz ka. Na wet fru -
waç nie móg∏. Ra no nad mia stem
prze sz∏a po t´˝ na na wa∏ ni ca z pio ru -
na mi i sil nym wia trem.

Na sza wy cho waw czy ni – na uczy -
ciel ka bio lo gii i che mii – pu de∏ ko
z mo krym pta kiem po sta wi ∏a na biur -
ku. Trud no mi by ∏o sku piç si´ i s∏u -
chaç lek cji, bo cià gle wpa try wa ∏em
si´ w to pu de∏ ko.

Po lek cji do go ni ∏em wy cho waw czy -
ni´ i prze ∏a mu jàc bar dzo g∏´ bo kà nie -
Êmia ∏oÊç wie Ênia ka, pra wie z p∏a czem
spy ta ∏em:

– Czy ja mo g´ za jàç si´ tym ptasz -
kiem?

– Dziec ko dro gie, to˝ ja szu kam
ch´t nych do kó∏ ka bio lo gicz ne go.

Z per spek ty wy cza su wi dz´, ˝e to
by∏ bar dzo wa˝ ny w mo im ˝y ciu mo -
ment. Jed nà ma ∏à proÊ bà za po czàt -
ko wa ∏em wiel ki roz dzia∏ przy rod ni -
czy w mo im ˝y ciu, co jesz cze wa˝ niej -
sze, g∏´ bi´ przy jaê ni z mo jà wy cho -
waw czy nià. By ∏a dla mnie dru gà mat -
kà.

Otrzy ma ∏em klucz do prze szklo ne go
po ko ju z kwia ta mi zwa ny pal miar nià.
Tam umie Êci ∏em ju˝ wy sy cha jà ce go
nie szcz´ Êni ka. Wte dy po zna ∏em, ˝e to
nie wró bel. Gdy wy sech∏, za czà∏ go spo -
da rzyç wÊród do ni czek. Dziw ne, ˝e nie
obi ja∏ si´ o szy by. Za py ta ∏em:

– Pro sz´ Pa ni, jak si´ na zy wa ten
ptak?

– To ju˝ mu sisz sam stwier dziç.
I przy nio s∏a mi „Klucz do ozna cza -

nia pta ków ziem pol skich”. Nie
wiem, czy ten ty tu∏ jest po praw ny, bo
wiatr mo ich dzie jów wy wia∏ gdzieÊ t´
po zy cj´, a szko da.

D∏u go prze glà da ∏em, naj pierw cha -
otycz nie, po tem stro na po stro nie
i na gle DZWO NIEC!

Zo sta∏ mo im uko cha nym Dzwon -
kiem.

Dla ch∏o pa ka ze wsi psze ni ca by ∏a
zbo ̋ em -ra ry ta sem, dla te go Dzwo nek
za ja da∏ psze ni c´.

Z „pal miar ni” pro wa dzi ∏y drzwi do
sà sied nie go po miesz cze nia, w któ rym

by∏ skrom ny ga bi net che mii. To po -
miesz cze nie trze ba by ∏o cz´ sto wie -
trzyç. Otwie ra no luf cik w oknie,
a cza sem drzwi do po miesz cze nia
z dzie siàt ka mi do ni czek naj prost -
szych kwia tów.

Kie dyÊ któ raÊ kla sa nie za mkn´ ∏a
ani okna, ani drzwi do kwia tów. Bar -
dzo ch´t nie sko rzy sta∏ z te go mój
Dzwo nek. Szko da mi by ∏a mo je go
pierw sze go roz po zna ne go pta ka. Przez
d∏u˝ szy czas zo sta wia ∏em otwar ty luf -
cik. Mo ̋ e przy la ty wa∏ i od la ty wa∏, ale
wte dy, jak go nie wi dzia ∏em. My Êl´ jed -
nak, ˝e nie przy la ty wa∏. Przy sz∏y ci´˝ -
kie mro zy. Wsze d∏em do ga bi ne tu che -
mii, a tu na gle z kar to ni ka z psze ni cà
wy le cia∏ Dzwo nek i po fru nà∏ do ogro -
du. Mo je zdu mie nie nie mia ∏o gra nic.
D∏u gi rzàd jed na ko wych okien na
pierw szym pi´ trze li ceum. A Dzwo nek
za pa mi´ ta∏ swo je okno. In ni za my ka li

okno, a ja na pe wien czas otwie ra ∏em
cze ka jàc na ulu bieƒ ca. Wi´ cej go nie
zo ba czy ∏em.

Mi n´ ∏a zi ma. Przy sz∏a wio sna i d∏u -
gie ma jo we dni. Obok in ter na tu by∏
tzw. park. Po zo sta ∏oÊç cmen ta rza –
drze wa sta re i m∏o de, k´ py krze wów,
krza ki i ma s´ ziel ska. By ∏a na wet ka -
plicz ka z za pad ni´ tym da chem z jed -
nej stro ny. To tam spo tka ∏em od cho -
wa ne go kie dyÊ prze ze mnie pusz czy -
ka.

Ten ma ∏y skra wek bra niew skiej zie -
le ni trzàs∏ si´ od Êpie wu pta ków.

Obo wiàz ko we wsta wa nie w in ter -
na cie by ∏o o go dzi nie siód mej. A ja
wsta wa ∏em przed pià tà i z klu czem do
ozna cza nia pta ków uda wa ∏em si´ do
tej oa zy. Nikt tam nie wcho dzi∏, nie
by ∏o te˝ ˝ad nych skró tów dla pie -
szych, dla te go mo g∏em jak cieƒ po su -
waç si´ i pod glà daç pta ki.
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Naj szyb ciej roz po zna ∏em zi´ b´,
któ ra nie kry ∏a si´ ze swo ja me lo dià.
Po tem przy sz∏y p∏o chli we ma ko là -
gwy. Na st´p nie szczy g∏y.

Wte dy te˝ do wie dzia ∏em si´, ˝e sà
ró˝ ne si kor ki. Pierw szà roz po zna ∏em
bo gat k´. Wie le ra do Êci prze ̋ y ∏em,
gdy ob ser wo wa ∏em ptasz ka, któ ry na
mnie nie zwra ca∏ uwa gi – si kor k´ mo -
drà. CoÊ sza re go z czar nà cza pecz kà
miesz ka jà cà w szpa rze roz dar te go
drze wa przez pio run. Nie po dej rze -
wa ∏em, ˝e to si kor ka ubo ga, z któ rych
po wie lu la tach jed na z nich pierw sza
usia d∏a na d∏o ni po ka wa ∏ecz ki w∏o -
skie go orze cha.

Za dzi wi∏ mnie ko wa lik, któ re go
roz po zna ∏em mi´ dzy in ny mi przez to,
˝e scho dzi∏ po pniu g∏o wà na dó∏.

Kie dyÊ coÊ ma ∏e go ba wi ∏o si´ ze
mnà w cho wa ne go na pniu gru be go
drze wa. De li kat nie po su wa ∏em si´,

aby go do brze obej rzeç, ale on cià gle
si´ cho wa∏. Wzià ∏em go na spo sób.
Sta ∏em nie ru cho mo. Wte dy on wy -
chy li∏ si´ ze swo im d∏u gim jak szpil ka
dzio bem. Zo ba czy ∏em go w ca ∏ej oka -
za ∏o Êci i ∏a two od na la z∏em w „Klu -
czu”. Pe∏ zacz, któ ry i dzi siaj mnie za -
dzi wia.

W tym cza sie otrzy ma ∏em od Wy cho -
waw czy ni PTA KI ZIEM POL SKICH
Ja na So ko ∏ow skie go – dla mniej skarb
bez cen ny. Gdy tyl ko ozna czy ∏em ja kie -
goÊ pta ka, to roz czy ty wa ∏em si´ o nim
w∏a Ênie u So ko ∏ow skie go.

Przy szed∏ czas na strzy ̋ y ka, my si -
kró li ka, czy kr´ to g∏o wa. Po tem trud -
niej sze za da nie, jak pieg ̋ a, po krzew -
ka czar no∏ bi sta ze swo im fle tem, za -
ga niacz, po krzew ka cier niów ka.

Gdy tyl ko by ∏a s∏o necz na po go da,
to wy ry wa ∏em si´ do ma lut kie go par -
ku przy na szym in ter na cie.

Pod czas wa ka cji na ro dzin nych po -
lach i mie dzach okre Êli ∏em zna ne mi
z wi dze nia po klà skwy, bia ∏o rzyt ki,
dzier lat ki.

Trud no opi saç mo jà ra doÊç. Pan
An drzej Kru sze wicz od kry∏ t´ ta jem -
ni c´ mo jej tam tej szej ra do Êci: „Wie lu
mo ich zna jo mych, któ rzy tak ̋ e ˝y jà
oto cze ni ro Êli na mi i zwie rz´ ta mi, to
szcz´ Êliw cy, wy braƒ cy lo su, któ rzy za
˝y cia w∏a ma li si´ do ra ju. A na wet nie
mu sie li si´ w∏a my waç, bo mie li szcz´ -
Êcie zna leêç do nie go furt k´.” /Wo lie -
ra nr 2-2006/

Pa mi´ tam blask ra do Êci pa da jà cy na
mnie z ra ju przez tyl ko uchy lo nà furt k´,
gdy roz po zna ∏em na st´p ne go pta ka.

Na jed nym „po ∏a ma ∏em z´ by”. Ile
ja cza su po Êwi´ ci ∏em, ˝e by te go pta ka
zo ba czyç i okre Êliç. Naj ∏a twiej by ∏o
mi roz po znaç i okre Êliç ta kie go, któ -
re go wi dzia ∏em Êpie wa jà ce go. Dla te -
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go w∏a Ênie zi´ ba naj szyb ciej mi pod -
pa d∏a. Jej Êpiew s∏y sza ∏em bar dzo
cz´ sto, ale pta ka ni gdy nie wi dzia ∏em.
Âpie wa∏ na de mnà, za mnà, z przo du,
z ty ∏u, da lej, bli ̋ ej i ni gdy go nie wi -
dzia ∏em. Mo ̋ e wi dzia ∏em, ale nie
wie dzia ∏em, ˝e to ten ptak...

Mi n´ ∏o kil ka lat. B´ dàc na stu diach
du ̋ o cza su po Êwi´ ca ∏em ro Êli nom
i pta kom. To tam na uczy ∏em si kor ki
jeÊç z r´ ki.

– S∏o wik Êpie wa w ro gu ogro du –
wpa da jàc wo ∏a∏ ko le ga.

Ro bi ∏o si´ ju˝ sza ro. Po bie g∏em do
ogro du.

– Co?! – krzyk nà ∏em – i sta ∏em, jak
s∏up so li.

– To jest s∏o wik?!
Do pa d∏y do mnie wszyst kie gorz kie

chwi le, gdy wra ca ∏em z in ter nac kie go
par ku po nie uda nych pod cho dach.
Cierƒ za wo du za wsze jest bo le sny.
I dziÊ, gdy wi dz´ pta ka, któ re go nie
znam, to czu j´ ten cierƒ.

– To jest s∏o wik… – szep ta ∏em zdu -
mio ny.

O s∏o wi ku mia ∏em wy obra ̋ e nie, ˝e
Êpie wa, jak by gra∏ na skrzyp cach, fle -
cie, czy or ga nach. Dla te go nie mo g∏em
sko ja rzyç te go trzesz cze nia, tre lo wa nia
nie zna ne go pta ka z le gen dar nym s∏o -
wi kiem. Chy ba dla te go do dziÊ nie wi -
dz´ pi´k na Êpie wu s∏o wi ka. Dla mnie
drozd Êpie wak pi´k niej Êpie wa. A s∏o -
wik, we d∏ug mnie, wi nien Êpie waç jak
mój naj pi´k niej Êpie wa jà cy ka na rek.

Zi mà na traw ni ku przed li ceum zo -
ba czy ∏em pta ka za ja da jà ce go owo ce
dzi kiej ró ̋ y. By∏ na stro szo ny i mia -
∏em Êwia do moÊç, ˝e jest na pew no
mniej szy ni˝ wy glà da. A wy glà da∏ na
mniej sze go od ku ro pa twy. Pod sze -
d∏em do syç bli sko. Po fru nà∏ nie na
drze wa, ale na pa ra pet okna w in ter -
na cie. Za chwi l´ wró ci∏ do uczty. Nie
mo g∏em go w ˝a den spo sób okre Êliç.
Na pi sa ∏em do Po zna nia pro szàc pro -
fe so ra Ja na So ko ∏ow skie go o po moc.
Nie bar dzo wie rzy ∏em w od po wiedê.
Ale, o dzi wo, po mie sià cu przy szed∏
list z od po wie dzià, ˝e to mo ̋ e byç ∏u -
sko wiec. Po da∏ mi na wet nu mer stro -
ny w pierw szym to mie swo jej ksià˝ ki.

Drob ni cy par ko wej nie roz ró˝ niam
do dziÊ. Pier wiosn ka znam po od g∏o -

sie li cze nia bi lo nu, ale nie ko ja rz´
z „oso bà”. Pier wio snek, pie cu szek,
Êwi stun ka i in ne sà dla mnie zbyt jed -
na ko we i zbyt ner wo we.

Po tem przy szed∏ czas na ko sa,
droz da Êpie wa ka, kwi czo ∏a, ru dzi ka,
wil g´. Na st´p nie plesz ka ogro do wa,
kop ciu szek, dzierz ba, sro kosz i je -
mio ∏usz ka. Ci chut ka mu cho ∏ów ka
sza ra i ha ∏a Êli wa przy wy bo rze dziu pli
mu cho ∏ów ka ˝a ∏ob na.

Zbyt roz ga da ∏em si´ o zna nych mi
pta kach, któ re oso bi Êcie ozna czy ∏em.
Na pew no to nie jest li sta pe∏ na.

Roz czy ty wa ∏em si  ́w ar cy dzie ∏ach fo -
to gra ficz nych jak JE ZIO RO ¸A B¢ -
DZIE, BEZ KR WA WE ¸O WY itp.
Roz pa la ∏o mnie to do bia ∏o Êci i na pe∏ -
nia ∏o t  ́sk no tà, aby prze ̋ yç ta kie przy go -
dy. A od kil ku dni ˝y j´ uczu ciem
wdzi´cz no Êci wo bec Pa na An drze ja Kru -
sze wi cza, któ ry uÊwia do mi∏ mi to, co by -
∏o za wsze w mo im ˝y ciu: „Wte dy mnie
olÊni ∏o! Prze cie  ̋ja ˝y j́  raj skim ˝y ciem,
oto czo ny b  ́dà cà pod mo jà opie kà fau nà
i flo rà”. {Wo lie ra nr 2/2006}

A te raz wiem, ˝e nie tyl ko ko cham
ota cza jà cà przy ro d´, ale i je stem
wdzi´cz ny zwie rz´ tom i ro Êli nom, bo
to dzi´ ki nim uda ∏o mi si´ zna leêç
furt k´ do ra ju. /por. An drzej Kru sze -
wicz, Wo lie ra nr 2-2006/

Ka zi mierz To ma sze wicz
Ks. Ka zi mierz To ma sze wicz SVD

uro dzi∏ si´ 11.12.1940 r. w ma leƒ kiej

wio sce Ra bi nów ka na Wi leƒsz czyê nie,
16 km od Ostrow ca (te raz Bia ∏o ruÊ)

a 50 km od Wil na. 
W 1946 ro ku ro dzi na wy emi gro wa -

∏a na War mi´. 
Dom, ro dzi na, ci´˝ ka pra ca na ro li

i bli skoÊç przy ro dy ukszta∏ to wa ∏y w nim
du cha re li gij ne go, pa trio tycz ne go i uko -

cha nie przy ro dy. To wszyst ko jest g∏´ bo ko
za ko rze nio ne w je go twór czo Êci. 

Âwi´ ce nia ka p∏aƒ skie otrzy ma∏
w 1969 r. 

Ju˝ ja ko kle ryk od cza su do cza su spi -
sy wa∏ swo je na tchnie nia, ale le ̋ a ∏y one

w szu fla dzie. 
Po przej Êciu na ren t´, roz po czà∏

sys te ma tycz ne pi sa nie. Je go ar ty ku ∏y
przy rod ni czo - pa trio tycz no - re li gij ne

uka zy wa ∏y si´ w Ma te ria ∏ach Ho mi le -
tycz nych, w Via Con se cra ta, w Ka len -

da rzu Rol ni ków, Ani ma to rze Mi syj -
nym, w Ima ge, w mie si´cz ni ku Wo lie -
ra, jak te˝ w Al ma na chu po ezji re li gij -

nej. 
Z po zy cji ksià˝ ko wych wy da∏: „Mi -

∏oÊç w sza ro Êci dnia”, „Id´ przez Êwiat
i pa trz´” oraz „O Lol ku, któ ry zo sta∏ pa -

pie ̋ em”. Po zy cja dru ga zo sta ∏a wy ró˝ -
nio na na gro dà Sto wa rzy sze nia Wy daw -

ców Ka to lic kich Fe niks 2003. Za trze cià
po zy cj´ otrzy ma∏ po chwal ny list z Wa ty -

ka nu. Spe cjal nym roz dzia ∏em je go pra cy
by ∏y wy jaz dy do Wil na w cza sie urlo pów,

gdzie wszed∏ w pod zie mie za kon ne,
o czym pi sze w ksià˝ ce „Przez wi leƒ skie

wi tra ̋ e”. 
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