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Przyjechali do Zakopanego w podróż poślubną aż 

z Anglii, a kiedy ich spytałam, dlaczego właśnie tutaj, 

młoda kobieta odpowiedziała z uśmiechem:

– Bo tutaj jest pięknie.

Chodzili po moim starym drewnianym domu niczym 

po muzeum, z nabożeństwem dotykając ścian. Kobieta 

przytuliła policzek do pożółkłego ze starości świerkowe-

go bala.

– Ściany w pani domu mówią – zawyrokowała.

Uśmiechnęłyśmy się do siebie i było w tym pełne 

porozumienie. W jakiejś chwili spytała, czy mieszkam tu 

na stałe, a ja nagle nie potrafi łam odpowiedzieć. Gdzie 

naprawdę mieszkam? Gdzie jest mój dom? Czy znowu 

stał się domem przenośnym, jak w dzieciństwie?
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Miałam pięć lat, kiedy ojcu zaproponowano objęcie nad-

leśnictwa niedaleko Ełku, właśnie w tych Przekopkach 

albo Przykopce, trudno powiedzieć, bo u wjazdu do wio-

ski tablica głosiła, że to „Przekopki”, a na peronie małej 

stacyjki, że jednak „Przykopka”. Ja stanowczo wolałam 

nazwę peronową, która kojarzyła mi się z kopką siana, 

i zawsze odpowiadałam, że mieszkam  „Przy kopce”.

Przekopki 

albo 

Przykopka

Leśniczówka w Przykopce, z pewnością najważniejszy 

dom w moim życiu
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Początkowo ojciec dojeżdżał tutaj z miasta, gdyż 

matce nie bardzo się uśmiechało przenosić do lasu, ale 

nadszedł dzień, kiedy zajechały furmanki i poczęto łado-

wać na nie nasze meble. Byłam bardzo ciekawa, jak 

wygląda ten „dom w głuszy” – tak o nim mówiła matka 

– nie mogłam się doczekać, kiedy go wreszcie zobaczę. 

Po raz pierwszy przyjechałam tam pociągiem, w to-

warzystwie gosposi. Wysiadłyśmy na małej stacyjce 

i piechotą ruszyłyśmy do miejsca przeznaczenia; naj-

pierw skrajem łąk, potem przez gęsty świerkowy las, 

który wydał mi się groźny i mroczny. Na wszelki wypa-

dek wzięłam moją towarzyszkę za rękę.

– Boisz się, że jakiś tygrys wyskoczy? – spytała 

z uśmiechem.

– Tygrysy są w Afryce – odrzekłam, nieco urażona.

Wiele lat później popełniłam ten sam błąd w Niemiec-

kim tańcu, dopiero któryś z czytelników zwrócił mi uwa-

gę, że zwierzęta te żyją w Azji. Byłam bardzo zawsty-

dzona swoją niewiedzą i rozżalona na redaktorkę, iż tego 

nie sprawdziła.

Świerkowy las zaczął się przerzedzać i pojawiły się 

drzewa liściaste, głównie brzozy, tworzące szpaler po 

obu stronach drogi. Nieoczekiwanie drogę tę zastąpiły 

nam cztery potężne dęby, stanowiące jakby bramę trium-

falną. Jeszcze nie widziałam domu – poniemieckiej leś-

niczówki, luksusowo wyposażonej; okoliczna ludność 

nie zdążyła jeszcze wszystkiego wyszabrować. Stał tro-

chę w dole, z dachem krytym czerwoną dachówką, ze 

ścianami pomalowanymi na żółto i pokaźnym gankiem. 

Z lewej strony przylegał do budynku mały domek z po-

chyłym daszkiem, jak potem odkryłam, domowa stacja 

pomp. „Chodził” tam motor, to znaczy szeroki pas trans-

misyjny przenosił napęd z silnika na pompę, bardzo przy 
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tym hałasując, ale dzięki temu mieliśmy w kranach cie-

płą wodę, kiedy paliło się pod kuchnią, co w tamtych 

czasach było niewyobrażalnym luksusem.

Pod żadnym pozorem nie wolno mi było tam wcho-

dzić, bo pas „mógłby mi uciąć rękę albo nawet wciągnąć 

mnie w tryby”, mimo to często się tam chowałam, chcąc 

uniknąć kolejnej lekcji francuskiego albo łaciny. Stałam 

przyklejona do ściany i pociłam się ze strachu, kiedy 

pompa zaczynała działać.

To groźne urządzenie niemal całkowicie wypełniało 

niewielkie wnętrze i trzęsło się tak, jakby za chwilę mia-

ło wylecieć w powietrze, unosząc mnie ze sobą. Ale 

trwałam przy tej ścianie, wiedząc, że jest to jedyne miej-

sce, w którym nikt mnie nie będzie szukał.

Dwa lata temu odwiedziliśmy z J. ten raj utracony. 

Dom i podwórko wydały mi się o wiele mniejsze, niż je 

zapamiętałam. Nie potrafi łam rozpoznać pejzażu mojego 

dzieciństwa, w miejscu stodoły i drwalni, które spłonęły 

wiele lat wcześniej, wybudowano coś murowanego, 

dach domu pokryto nowoczesną kolorową blachą, wnę-

trza gruntownie przebudowano, tylko przybudówka 

z czerwoną spękaną dachówką na pochyłym daszku po-

została taka sama. 

Kiedy uchyliłam drzwi i zobaczyłam nieczynną już, 

pordzewiałą pompę ze złowieszczym pasem transmisyj-

nym, łzy zakręciły mi się w oczach.

Tamtego dnia, gdy po raz pierwszy przekroczyłam próg 

„domu w głuszy”, ojciec przedstawił mi swoich pod-

władnych. Przypominam sobie, jak ustawili się rzędem, 

a ja, niczym królowa angielska, każdemu z nich podawa-

łam rękę. Nie wszystkich zapamiętałam. Na pewno po-
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został w moich wspomnieniach Prokopiuk, prawa ręka 

ojca, a także leśniczy Kalinowski, który jeździł bryczką 

zaprzężoną w parę wypasionych koni. Jeden z nich miał 

białą gwiazdkę na czole. Co do leśniczego Kalinowskie-

go, wtedy chyba po raz pierwszy zrobiła na mnie wraże-

nie męska uroda. Był to wysoki, barczysty mężczyzna, 

nosił krótko przystrzyżone wąsy, w jego twarzy od-

krywałam coś dzikiego i niepokojącego, co mnie prze-

rażało i fascynowało zarazem. Z wielką przykrością 

przyjęłam fakt, że mój faworyt ma się wkrótce ożenić. 

A potem było wesele, dorośli biesiadowali, a my, dzieci 

urządziliśmy sobie w stodole zawody w skakaniu gdzieś 

aż spod powały na stertę siana. W tym sianie ukryte były 

widły i paskudnie się o nie pokaleczyłam. Współuczest-

nicy zabawy rozpierzchli się jak przestraszone kuro-

patwy, a ja, niemal po omacku, dotarłam do weselnego 

stołu. Goście zerwali się z miejsc. Matka opowiadała 

potem, że sądziła, iż mam zmasakrowaną twarz, ale 

kiedy zatamowano krew, okazało się, że to tylko rana 

na czole. I wtedy pan młody porzucił świeżo poślubioną 

małżonkę i co koń wyskoczy wiózł mnie kilkanaście 

kilometrów do ośrodka zdrowia, gdzie rana została zszy-

ta. Do dziś mam bliznę, na szczęście niewidoczną pod 

włosami.

Powinnam też wspomnieć o malutkim leśniczym 

panu Jędrusiku, do złudzenia przypominającym krasna-

la, brakowało mu tylko czerwonej czapki z pomponem. 

Żona przerastała go o głowę, urodziła mu siedem córek 

oraz syna, mojego rówieśnika. Z najmłodszą z tych có-

rek, Jagusią, przyjaźniłam się, chociaż była ode mnie 

sporo starsza. Pięknie opowiadała bajki i plotła wianki 

z polnych kwiatów. Ja nigdy w równym stopniu co ona 

nie posiadłam tej sztuki. Jagusia mówiła ze wschodnim 



11

zaśpiewem, bo wraz z całą rodziną przesiedlono ją tu 

z Wileńszczyzny, i miała śliczny uśmiech. U nikogo nie 

widziałam potem takich pięknych, równych zębów. Była 

pełna życia, zawsze roześmiana, więc kiedy wiele lat 

później dowiedziałam się, że w młodym wieku zmarła 

na raka, wprost nie mogłam w to uwierzyć. W mojej pa-

mięci na zawsze pozostała jako dziewczyna z rumianymi 

policzkami i warkoczem puszczonym na plecy.

Jest taka teoria, że dzieciństwo kształtuje późniejsze do-

rosłe życie. Jeżeli to prawda, nie powinnam nigdy doros-

nąć. Moje dzieciństwo było niczym schizofreniczny sen 

– pośród głębokiej czerni zdarzały się przebłyski świa-

tła, ale tak nikłe, że niemal niewidoczne. Takim świateł-

kiem była z pewnością Przykopka. 

Pierwsze szkolne lata spędziłam w wiejskiej szkółce, 

gdzie w jedynym szkolnym pomieszczeniu uczyły się 

dwa roczniki. Kiedy pierwsza klasa miała głośną lekcję, 

druga miała cichą i na odwrót. Ale mnie było chyba 

wszystko jedno, bo myślami błądziłam gdzie indziej. 

„Gdzie indziej” to była leśniczówka i jej okolice, czyli 

bogactwo wrażeń. Hodowałam króliki, leczyłam szpaka 

ze złamanym skrzydłem, pływałam tratwą po rozległym 

stawie. Co prawda, pływanie mogło źle się dla mnie 

skończyć, bo za którymś razem, gdy znalazłam się na 

środku, tratwa zaczęła tonąć. Dno stawu było tak mu-

lis te, że aby do mnie dotrzeć, należało spuścić wodę. I tu 

rozegrał się wyścig z czasem: czy woda opadnie, czy ja 

się wcześniej utopię? Pierwsza opadła woda i gajowy 

Prokopiuk, Sancho Pansa mojego ojca, do mnie dotarł, 

choć błoto pełne skłębionych wodorostów sięgało mu do 

pasa. 
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Prokopiuk nieraz ratował mnie z opresji. W czasie 

zabawy z dziećmi robotnika leśnego, którego ojciec wy-

rzucił z pracy za pijaństwo, wyrecytowałam wierszyk: 

„Przyjdzie kryska na Stalina, że go pożre czarna świnia”. 

Wkrótce po tym do leśniczówki przyjechało dwóch 

panów z UB. Ach, te ich skrzypiące buty z cholewami, 

jak ja je zapamiętałam! Wzięli mnie w obroty. Kto mnie 

nauczył tego wierszyka i co to za czarna świnia, czy to 

może kanclerz Adenauer? A może prezydent USA? Mil-

czałam nachmurzona.

– No, odpowiadaj, dziecko, jak nie chcesz, żeby twój 

tatuś poszedł do więzienia.

Ojciec tak często chodził do więzienia, że niezbyt 

mnie to przeraziło. Spędzał za kratkami większość świąt, 

a już obowiązkowo wigilię Bożego Narodzenia. Kiedy 

inne dzieci wypatrywały pierwszej gwiazdki, ja z niepo-

kojem śledziłam, czy na świerkach przy drodze nie wi-

dać łuny świateł samochodu. Wypuszczali go zwykle 

w drugi dzień świąt, żeby mógł stawić się do pracy. 

A dlaczego tak im na tym zależało? Otóż... był sobie 

szofer w nadleśnictwie i całkiem nieźle mu się wiodło. 

W dni powszednie woził nadleśniczego starym willisem, 

a w niedzielę zabierał nim rodzinę nad jezioro. Miał uro-

dziwą żonę i trójkę udanych dzieci. Ona, krzątając się po 

domu, śpiewała, że aż na drodze było słychać. Żyliby 

pewnie długo i szczęśliwie, gdyby ktoś nie wymyślił, 

żeby zreformować administrację Lasów Państwowych 

i powołać do życia rejony, co było mniej więcej takim 

pomysłem jak swego czasu likwidowanie powiatów. 

Dyrektorem takiego rejonu został właśnie nasz szofer 

i początkowo był z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. 

Czuł respekt przed swoim dawnym szefem i na jego wi-

dok zrywał się zza biurka jak uczniak.
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– Panie nadleśniczy – tłumaczył się – jaki tam ze 

mnie derektor, przecież ja Wacek jestem.

Ale stosunkowo szybko woda sodowa uderzyła mu 

do głowy, przestał wstydzić się tego, że ma trudności 

nawet z własnym podpisem. Rozwiódł się z żoną (od 

czasu jego wyjazdu do miasta przestała śpiewać, zanie-

dbała dom i dzieci) i wstąpił w związek małżeński z wła-

sną sekretarką, której tatuś był nie byle kim, bo szefem 

Urzędu Bezpieczeństwa. Nasz szofer-dyrektor mógł te-

raz robić, co mu się żywnie podobało, na przykład zwo-

łać naradę i wydać szereg niezrozumiałych decyzji, bo 

wtedy liczyła się przede wszystkim inicjatywa. Lasy na 

tamtym terenie przetrzebiono, pozbawiając je naturalnej 

ochrony. Pasożyty zżerały je żywcem. Jeszcze dzisiaj 

można oglądać na Mazurach całe połacie starych drzew 

o pożółkłych koronach.

Ojciec był im potrzebny jako doskonały fachowiec, 

jego nadleśnictwo wyróżniało się w całym okręgu. Ale 

ponieważ, mimo namów, nie chciał zapisać się do partii, 

na wszelkie sposoby próbowano go złamać. Co jakiś 

czas odbierano mu strzelbę, mimo że wszyscy wiedzieli, 

jak zapalonym jest myśliwym. Odbierano i oddawano, 

taka zabawa w kotka i myszkę.

A teraz jeszcze ten wierszyk...

– Więc od kogo to usłyszałaś? Kto cię tego nauczył? 

I na to Prokopiuk, który stał trochę z boku (obojga 

rodziców nie było w domu): 

– Ja ją nauczyłem.

– Wy? – pyta ubek z niedowierzaniem.

– Ja.

– A ta czarna świnia, kogo przedstawia?

– Jak to kogo? Samą siebie.

Wybałuszają na niego oczy.



– A zajrzyjcie no do chlewa – mówi gajowy. – Jest 

czarna, nawet jednej białej plamki nie ma, chyba że na 

ogonie.

– I to ona ma pożreć naszego wodza?

– Jakiego wodza? – udaje zdumienie Prokopiuk.

– No... Stalina.

Na dźwięk tego nazwiska gajowy pręży się na bacz-

ność.

– Coś takiego, kto by nawet śmiał pomyśleć? Nie 

Stalina, co to to nie, ale Stasina!

– A kto to ten Stasin? – pytają ubecy.

– Nasz koziołek. Chowa się w leśniczówce od małe-

go, bo mu kłusownicy matkę zabili, ale ostatnio zaczął 

rozrabiać jak pijany zając w kapuście, więc go z Marysią 

straszymy, czy nie tak, Marysiu? No, powiedz panom!

– Stasin to nasz koziołek – potwierdzam z powagą.




