KURIER PLUS 17 LIPCA 2010

6

To naprawdê jest koniec œwiata Warszawie, pojechaliœmy specjalnie nad Bie- Jak by³y warsztaty pojawi³a siê myœl: otwórz- stawówki, liceum, ze studiów, z pracy. Zapro1!Zakup cha³upy w Zawadach sta³ siê realny,
kiedy sprzedali z mê¿em dzia³kê w Jachrance
pod Warszaw¹. Za pieni¹dze ze sprzeda¿y Jachranki odkupili od znajomego siedlisko w
Zawadach za Oleckiem.
Zauroczy³o j¹ nie poniemieckie siedlisko
(zaroœniête traw¹ podwórko, szaro-bure budynki, dom z oknami pozabijanymi dechami),
tylko – okolica, a przede wszystkim jezioro.
Anna: - Od lat myœla³am o tym, ¿eby kupiæ jak¹œ cha³upê nad wod¹, bo bez wody nie mogê
¿yæ. Woda, spokój i pla¿a przed domem by³a
w Zawadach. I pod nosem Puszcza Borecka.
Pomyœleli z mê¿em, ¿e stworz¹ tu swój letni
dom. Pierwsze co zrobili to kupili do tego domu okna. Przyjechali z nimi do Zawad i wtedy
przyszed³ do nich kot. Anna (na blogu): „Mia³
wielki puchaty ogon na znak ¿e siê boi, ale
przekroczy³ próg.” Okaza³o siê, ¿e okien (nowe, drogie, drewniane) nie ma jak zabezpieczyæ (ze stodo³y ³atwo je wynieœæ). A kot? Anna: -Widaæ by³o, ¿e to jest kot wiejski i on siê
do ¿adnego miasta nie przeniesie. Z bloga:
„Kot by³ wiêc podstawowym powodem, dla
którego Robert przeprowadzi³ siê do Zawad na
sta³e. No bo jak zostawiæ kota?”
*
Robert: - Kiedy kupiliœmy Zawady zda³em
sobie sprawê, ¿e w Warszawie nic mnie nie
trzyma. Po 35 latach ¿ycia w stolicy stwierdzi³
nawet, ¿e wcale mu siê w tej Warszawie nie
podoba. W Zawadach Oleckich wszystko by³o
tak zaniedbane, ¿e czeka³o tu na niego bardzo
du¿o pracy. Zosta³ wiêc z kotem i oknami w
Zawadach.
O tym, od czego zaczê³o siê tu ¿ycie Roberta - Anna pisze na blogu: „Robert, gdy siê
sprowadzi³ do Zawad, szybko musia³ zrobiæ
prawo jazdy i skombinowaæ samochód. Najlepszy samochód na wieœ, czyli maluch z ³añcuchami na ko³ach i ³opat¹ na dachu, by³ jedynym, na który mo¿na by³o zawsze liczyæ. No
mo¿e jeszcze obecny pojazd wiejski tico mu
dorównuje - pruje zaspy jak szatan i te¿ go
rêcznie mo¿na wyj¹æ z b³ota po pachy, w przeciwieñstwie do opas³ych terenówek, które ruszyæ mo¿na tylko traktorem.”
Anna z kolei zaczê³a kursowaæ miêdzy
Warszaw¹, a Zawadami. Dziesiêæ dni w stolicy, cztery dni na wsi. Ona pracowa³a w mieœcie, on na wsi. I tak przez dziewiêæ lat. Robert
mieszka³ w Zawadach na sta³e sam. Remontowa³ cha³upê i budowa³ ganek. Malowa³ ich poniemiecki dom na niebiesko. Raz na tydzieñ
jeŸdzi³ do sklepu po jedzenie. Móg³ wtedy popatrzeæ na ludzi, na co dzieñ siedzia³ z kotem
i nie widzia³ nikogo. Co sobie wtedy myœla³?
Zawady to naprawdê jest koniec œwiata.
*
Robert: -Ta samotnoœæ tutaj nie by³a jednak
problemem, bo ja zawsze taki by³em. Odludek.
Samotnik. Zanim zamieszka³em sam w Zawadach jeŸdzi³em do pracy na pustkowia w Skandynawii: Sadzi³em œwierki na trudnym, górzystym terenie albo pracowa³em przy wiejskich
domach. Anna na blogu: „Robert zawsze mia³
tak¹ odludn¹, s³abo zaludnion¹ wieœ w sobie.”
*
Kiedy zamieszka³ w Zawadach szybko okaza³o siê, ¿e on – absolwent leœnictwa, z zami³owania ornitolog, nie móg³ chyba trafiæ w lepsze miejsce. Robert: - Nasz dom stoi na skraju
kilku ró¿nych biotopów: las, ³¹ka miejscami
sucha, a miejscami podmok³a, przechodz¹ca w
trzcinowisko, jezioro, rzeka. Z ka¿dym z tych
biotopów zwi¹zane s¹ inne gatunki ptaków.
Nie chodz¹c za ptakami, stwierdzi³em ¿e na liœcie tych, które tu wypatrzy³em jest ju¿ ponad
sto.
Kiedyœ, niemal spad³ z drabiny, gdy zobaczy³ bia³¹ czaplê, która w te rejony w ogóle nie
powinna przylecieæ. Anna napisa³a na blogu,
¿e wizytówk¹ Zawad Oleckich s¹ jednak ¿urawie. Anna: - Gdy sprowadziliœmy siê tu to by³o
to dla nas niesamowite, ¿e za p³otem jest ¿uraw, ¿e nad stodo³¹ lata ¿uraw, ¿e na ³¹kach te¿
je mo¿na zobaczyæ. Kiedyœ, mieszkaj¹c w

brzê, ¿eby zobaczyæ ¿urawie. A tu? Mamy je
za p³otem!
Z ró¿nymi zwierzêtami, ¿yj¹cymi w ka¿dym z biotopów, Anna z Robertem przygód
mieli niema³o. Robert: - Kiedyœ zim¹ wyszed³em za stodo³ê i s³yszê dŸwiêk, który mi siê
skojarzy³ z ³yskami - ptakami, które wydaj¹
odg³osy przypominaj¹ce kwiczenie œwiñ. To
takie, p³ywaj¹ce ptaki, które mo¿na spotkaæ
np. w warszawskich £azienkach. Pierwsze
skojarzenie: s³yszê ³yski znad jeziora, ale drugie: przecie¿ jezioro jest zamarzniête, ³ysek tu
nie ma o tej porze roku… Trzecia myœl: dziki.
Wataha dzików przechodzi³a wzd³u¿ zamarzniêtego jeziora blisko ich domu. Robert: Dziki wesz³y na lód, a on siê pod nimi zarwa³.
Widzê przerêbel, zarwany lód i s³yszê kwik.
Pobieg³em po siekierê, ¿eby poszerzyæ przerêbel, po drabinê i próbowa³em je ratowaæ. Œci¹gn¹³em do pomocy s¹siada. ¯ona polecia³a do
samochodu i przynios³a hol. To by³ œwietny
pomys³. We trójkê na holu zaczêliœmy wyci¹gaæ dziki. Dzikie bestie przyp³ynê³y do nas i
mogliœmy im pomóc.
Nie uciek³y przed cz³owiekiem, tylko przyp³ynê³y. Uratowali dwa dziki, które po tym jak
stanê³y o w³asnych si³ach na lodzie popêdzi³y
do puszczy. Innym razem uratowali myszo³owa, innym puszczyka... Nie piszê tego po to,
by udowadniaæ jak bardzo Anna i Robert lubi¹
zwierzêta, by podkreœliæ raczej, ¿e ktoœ, kto je
lubi i ma jak bohater tego tekstu, takie rejony
wsi w sobie, ma mo¿e szansê odnaleŸæ siê tam,
gdzie ¿urawie krzycz¹ na polach. Na takim
koñcu œwiata, jak na przyk³ad Zawady Oleckie
- jak je nazwa³ Robert.
*
Mimo, ¿e wed³ug Anny, z t¹ wewnêtrzn¹,
s³abo zaludnion¹ wsi¹ Roberta, z czasem siê
zmieni³o. Anna: -Ka¿dy ma w sobie coœ takiego, ¿e bardziej lub mniej stroni od kontaktów z
ludŸmi. Kiedy Robert mieszka³ w Warszawie pielêgnowa³ w sobie tê cechê: dajcie mi wszyscy œwiêty spokój. Kiedy zamieszka³ na pustkowiu w Zawadach, zacz¹³ mniej stroniæ od ludzi.
Po tym jak przetrwa³ pierwsz¹ zimê w Zawadach miejscowi orzekli: swojak. Kiedy zbli¿a³y siê wybory na so³tysa namawiali, ¿eby
Robert startowa³. Robert - bo ze wszystkimi
jest tu w okolicy po imieniu. Inaczej ni¿ Anna,
która po dziewiêciu latach je¿d¿enia tras¹ Warszawa-Zawady, Zawady-Warszawa te¿ zamieszka³a na dobre na wsi. Robert: -Do ¿ony
wszyscy zwracaj¹ siê per pani. Ja jestem Robercik.
Mo¿e dlatego, ¿e cecha: stroniê od ludzi,
któr¹ Anna mia³a w mieœcie s³abo rozwiniêt¹
tu na wsi siê uaktywni³a? Anna: - Nie chodzê
po s¹siadach. Nie ma miêdzy nami przyjaŸni,
ale jest pomoc s¹siedzka. Jak coœ siê dzieje
wspieramy siê.
Na przyk³ad gdy siê wjedzie samochodem
do rowu, s¹siad wyci¹gnie ci¹gnikiem, zabraknie w sklepie pieniêdzy, sprzedawczyni sprzeda „na zeszyt”. Anna: -W Warszawie mia³am
mnóstwo znajomych, a bywa³o, ¿e czu³am siê
samotna. Tu z nikim we wsi nie jestem blisko,
ale poczucie opuszczenia zniknê³o.
Na pomoc s¹siedzk¹ nie trzeba w Zawadach d³ugo czekaæ. Nie czeka siê tu te¿ w urzêdzie. Anna: -Nie pasowa³a mi za bardzo wizyta
o którejœ godzinie z urzêdnikiem z gminy u notariusza. Urz¹d przesun¹³ wiêc tê wizytê. Robert: Czekanie sta³o siê obce. W Zawadach
wszystko czeka na ciebie. Pani za chwilê wyjedzie, a ja bêdê siê zastanawia³ co robiæ. W co
rêce w³o¿yæ. Tyle rzeczy do zrobienia w Zawadach czeka. Czy w Zawadach czeka te¿ coœ
mniej przyjemnego od codziennej pracy itd.?
Anna: - Minusy ¿ycia w Zawadach? Jesteœmy
tu uwi¹zani. Nie mo¿emy st¹d wyjechaæ, gdy
nie ma kogoœ kto móg³by nam tu wszystkiego
przypilnowaæ.
*
Ich ¿ycie w Zawadach to by³ krok po kroku.
Jeden krok wynika³ z drugiego. Najpierw by³
piec ceramiczny, a potem pomys³ na warsztaty.

my pensjonat. Zacznijmy jednak od pocz¹tku,
czyli od pieca. Ceramikiem jest Anna. W 1994
r. trafi³a w Warszawie do pracowni Berszów.
Anna: - Kiedy kupowaliœmy ten dom mia³am
wizjê, ¿e bêdê tu mia³a swój piec ceramiczny i
swoj¹ w³asn¹ pracowniê. Kiedy powsta³y tu
drewniane rzeczy inkrustowane kafelkami zrobiliœmy w naszym domu na piêtrze - Galeriê
Wiejsk¹.
O, tym co bêdzie w galerii te¿ nie zdecydowa³ za³o¿ony wczeœniej plan. Kiedyœ, Anna
zapyta³a Roberta, czy ceramiczne kafelki da siê
wstawiæ w drewno. Chcia³a podarowaæ znajomym w prezencie œlubnym coœ oryginalnego.
Dla Roberta nie ma rzeczy nie do zrobienia,
wiêc odpowiedzia³, ¿e siê da. Spróbowali. Dziœ
³¹czenie ceramiki i drewna to ich specjalnoœæ.
Dawny strych zosta³ przerobiony i dziœ
znajduje siê tu, poza galeri¹, gabinet Anny, pokój ich syna i pokój dla goœci, z którego widaæ
Jezioro G³êbokie. Na parterze dom mo¿na
przejœæ dooko³a. Powsta³a w nim ³azienka, zrobiona przez Roberta. Naprzeciw – zbudowana
od nowa kuchnia.

70-letnie deski z czêœci stodo³y, któr¹ rozebrali, wykorzystuj¹ dziœ przy wyrobach drewnianych inkrustowanych kaflami. Drewniane
przedmioty to domena Roberta, ceramika –
Anny. Kafelki, którymi bêdzie inkrustowany
przedmiot, najpierw s¹ wycinane z du¿ych kafli i szlifowane. Szkliwo jest nak³adane na kafel, a potem wypalane w piecu ceramicznym.
Ceramika u¿ytkowa robiona jest przez Annê z
okolicznej czerwonej gliny. Misy i inne naczynia, mydelniczki, lampy, œwieczniki, figurki lepione s¹ rêcznie.
Na pocz¹tku prace z galerii mogli ogl¹daæ
sasiedzi i letnicy. Swoj¹ ceramikê Anna pokaza³a te¿ w Internecie. Z czasem przyszed³ pomys³, by zapraszaæ do pracowni w Zawadach
chêtnych na warsztaty ceramiczne. Anna: -Nie
mieliœmy jeszcze pensjonatu, ludzie z warsztatów mieszkali u s¹siadów, ale potem pytali,
czy mo¿na zostawaæ u nas na noc i tak zrodzi³
siê pomys³ na nasz¹ agroturystykê, czyli Pensjonacik pod tulipanem. Mieœci siê w wyremontowanej przez Roberta by³ej oborze.
Jak z by³ej obory robi siê pensjonat? Robert: -Pomalutku. Robert wywióz³ stamt¹d
gnój, zrobi³ pod³ogê, sufit i wstawi³ piec.
Wszystko zosta³o zabezpieczone przed wilgoci¹, œciany otynkowane, porobione œciany dzia³owe i instalacje. Obok budynku z pokojami i
³azienkami – powsta³a kuchnia dla goœci. Du¿a, jasna, przeszklona. Z widokiem na jezioro.
I pla¿ê. W kuchni goœci stoi piec. Gdy ktoœ jest
w Pensjonaciku po tulipanem d³u¿ej ni¿ tydzieñ Robert sam piecze mu w nim chleb, bo
wtedy, jak twierdzi gospodarz - nale¿y mu siê
ten chleb, jak psu zupa… Anna: -Kto do nas
przyje¿d¿a? Ludzie, którzy ceni¹ sobie ciszê,
spokój, kontakt z przyrod¹ i ciekawie urz¹dzone wnêtrza w ich pensjonacie. Turkusowym.
Bo z burego, brzydkiego budynku przedwojennej obory, poza dachówkami i jego kszta³tem, nic nie zosta³o. W œrodku: kolorowe œciany. Pokoje z kaflowym piecem. Tak jest w pokoju – romantycznej dwójce albo tym z namalowanym na œcianie ¿urawiem. I tym z turkusow¹ ³azienk¹ i patchworkow¹ kap¹. Star¹
skrzyni¹ w k¹cie. Z malwami przed oknem. I
meblami - pere³kami.
*
Anna: - Nie mam ochoty wyje¿d¿ania st¹d,
bo mam poczucie, ¿e ca³y œwiat przychodzi do
nas. Nasi goœcie, to ciekawe osoby. Ktoœ zwi¹zany z parysk¹ Kultur¹, kierowca z Birmingham. Jednego dnia jakaœ pani z Oslo zamawia
u nas szafkê i dziewiêæ dzbanków, drugiego
ktoœ przyje¿d¿a, by nas umieœciæ w bazie plenerów filmowych. Innego dnia dzwoni pani,
która chce oddaæ swój stuletni kredens w dobre
rêce, innego telefonuje ktoœ z prasy.
Kiedyœ w Zawadach pojawi³ siê nawet, jak
mówi Robert: -Zestaw (ludzi) nie do wymyœlenia. Anna: -Przed urodzinami Roberta wziê³am
jego notes i zaczê³am zapraszaæ wszystkich, do
których mia³ zapisany telefon: kolegów z pod-

si³am ich, w tajemnicy przed Robertem, do Zawad Oleckich na jego 40 urodziny.
Przyjechali w ma³ych grupach. Ka¿dy z innej bajki. Zatrzymali siê w pensjonacie u s¹siadów. Przyszli wszyscy razem i stanêli przed
domem Roberta, œwiêtowaæ jego urodziny
przy jedzeniu, przygotowywanym przez s¹siadkê Maluchników.
*
W Zawadach Anna z Robertem œwiêtowali
te¿ swój œlub (na 25-lecie ¿ycia razem postanowili siê pobraæ). Anna: -W Zawadach, okaza³o siê, ¿e mamy ju¿ za du¿o rzeczy razem.
Na wsi pojawi³o siê wiêksze poczucie wspólnoty i taka potrzeba. Wsiedli wiêc w swoje tico i w urzêdzie stanu cywilnego w Kowalach
Oleckich powiedzieli sobie - tak.
Anna: - To nasze ¿ycie, tu w Zawadach,
jest mo¿liwe dziêki temu, ¿e jesteœmy razem.
Nie prze¿y³abym tu bez Roberta. Mieszkamy
5,5 km od asfaltu. W zimê palimy drewnem.
Jak sypnie œnieg, nie ma lekko. Tu cz³owiek
staje wobec takich faktów i okolicznoœci przyrody, ¿e dla mnie ¿ycie w pojedynkê by³oby
tu niemo¿liwe.
Bo w Zawadach, bywaj¹ ciekawi ludzie,
ale zdarzaj¹ siê te¿ nieproszeni goœcie. Pisze o
nich Anna na blogu: „Rozdziobi¹ nas kruki,
pokopi¹ nas krety, rozryj¹ dziki, wygryz¹ bobry i schrupi¹ myszy”... Przychodz¹ na przyk³ad kleszcze (kiedy jestem w Zawadach Anna i Robert lecz¹ boreliozê). S¹ te¿: drzazgi w
palcach podczas pracy, zmêczenie, ¿e siê nie
jest w stanie zrobiæ nic, bóle pleców… I inne
utrudniaj¹ce ¿ycie rzeczy i zdarzenia, które
sprawiaj¹, ¿e Zawady ju¿ nie s¹ jak z obrazka.
*
Znak, ¿e zima siê koñczy - daje w Zawadach ¿uraw. Anna mówi, ¿e gdy przylatuje tu
pod koniec zimy robi jej siê cieplej w sercu.
Wiadomo – idzie wiosna. Wiosn¹ do Zawad
Oleckich zaczynaj¹ zje¿d¿aæ letnicy. W³aœciciele siedlisk, wielu warszawiaków. W latach
90. warszawiacy po³owê wsi wykupili na letniska. W okolicy ¿artuje siê, ¿e Zawady powinny siê nazywaæ nie Oleckie, tylko w³aœnie
Warszawskie.
Latem wielu z letników z Warszawy korzysta z jeziora, nad którym dom maj¹ Anna z
Robertem. Gospodarze wys³uchuj¹ wtedy jak
to m.in. warszawiacy chcieliby rzuciæ miasto i
¿yæ na wsi jak oni. Bo ta wieœ taka malownicza. Tak piêknie po³o¿ona: wœród pagórków. I
taka tu cisza. I œwiêty spokój. Co roku tak mówi¹ i choæ mogliby siê tu przeprowadziæ wracaj¹ na zimê do miasta. Na przyk³ad do
Warszawy. Zawady znów staj¹ siê wtedy
Oleckie.
Anna (z bloga): „Ktoœ niedawno powiedzia³, ¿e ludzie dziel¹ siê na tych, którzy wynieœli siê na wieœ i na tych, którzy mówi¹, ¿e
chc¹ to zrobiæ. Ci którzy tylko mówi¹, lepiej
niech dalej to robi¹, skoro wci¹¿ nie mog¹
podj¹æ decyzji - bo nie wystarczy wynieœæ siê.
Trzeba to dobrze przemyœleæ. Na wsi ¿yje siê
dobrze, jeœli po¿egna siê z³udzenia o sielskim
¿yciu”(…) Tu te¿ s¹ problemy, ale s¹dz¹c po
tym, ¿e Robert wytrzymuje w Warszawie trzy
dni, a ja, gdy muszê raz na miesi¹c tam jechaæ,
ju¿ na tydzieñ przed jêczê, (okazuje siê, ¿e) s¹
ludzie, którzy ¿eby ¿yæ, musz¹ ¿yæ na wsi.
Anna Kamiñska

Anna i Robert Maluchnik – od 11 lat
mieszkaj¹ we wsi Zawady Oleckie, w
gminie Kowale Oleckie w pobli¿u Puszczy Boreckiej. W³aœciciele autorskiej Galerii Wiejskiej i gospodarstwa agroturystycznego: Pensjonacik pod tulipanem,
wyró¿nionego w 2008 r. w Konkursie Agro - Eko - Turystycznym „Zielone Lato”
2008. W domu Anny i Roberta w Zawadach Oleckich mieszkaj¹ te¿ koty: Wilkuœ
i Mrówka i psy: Belfegor, Pieso i Lodzia.

