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WARTO PRZECZYTAĆ

Wardęga po Mazowszu
Wardęga oznacza wędrówkę. Lechosław Herz to piękne, egzotycznie już brzmiące słowo zaczerpnął z dziejopisarstwa 

Zygmunta Glogera i świetnie je obsadził w roli tytułu dla zbioru swoich reportaży

Lechosław Herz od pra-
wie pół wieku uprawia 

swoją wardęgę nie tylko po 
ulubionej Puszczy, całym 
Mazowszu, ale i po innych 
szlakach i regionach całej 
Polski. Dwa jego nowe zbiory 
„Wardęga. Opowieści z po-
bocza drogi” oraz „Klangor 
i  fanfary” dobrze oddają 
bardzo szerokie ramy jego 
zainteresowań. 

Trudno określić jednym 
terminem te teksty. Opisy 
konkretnych miejsc, znanych 
i  tych już zapomnianych 
przez ludzi i Historię mia-
steczek i wsi, rzek i rzeczu-
łek, pobocza bitych dróg 
i leśnych ścieżek, a niegdyś 
ważnych traktów, murowa-
nych zamków i dworów, oraz 
„zwykłych” drewnianych do-
mostw stale przeplatają się tu 
z osobistymi wspomnieniami, 
a także licznymi cytatami 
z dzieł literackich i różnych 
dokumentów. Układa się to 
w niepowtarzalną panoramę 
wspólnych dziejów krajobra-
zu i ludzi, poznajemy widzia-
ne i współ-odczuwane przez 
Autora losy „ojczyzny przez 
małe o”. Ale często także 
przez duże O. 

Niektóre opowieści są dłuższe, 
inne wręcz jakby pobieżne – ale 
wszystkie dobrze ilustrują zasadę, 
którą kiedyś na własny użytek 
nazwałem hasłowo „więcej WIE-
DZIEĆ = więcej WIDZIEĆ”. 
Jedna mała literka-głoska, a jak 
wiele zmienia. Powrót w to samo 
miejsce, czy po nastu dniach czy 
po latach, nigdy nie jest wejściem 
w tę samą rzekę.

Mija się z celem jednora-
zowe przeczytanie „Wardęgi” 
oraz „Klangoru…” od deski do 
deski (choć dobrze się je czyta) 
oraz odstawienie ich po takiej 
lekturze na półkę. To książki 
wielokrotnego użytku. Warto je 
traktować jako źródło zachęty 
i inspiracji do samodzielnych 
wędrówek. Choćby i po to, aby 
popatrzeć na podpowiedziane 
miejsca i szlaki najpierw ten 
pierwszy raz, a potem ze swojej 

własnej strony.
W jednym z tekstów Le-

chosława Herza pada nazwa 
Wilkowa, jednej z wielu wsi 
nad Wisłą, dokąd sprowadzo-
no w XVIII wieku osadników 
tak zwanych „olęderskich”. 
Choć ich potomków dawno 
wymiotła historia, pozostało 
po nich wiele pamiątek. To 
nie tylko aleje wierzbowe 
i topolowe, umiejętnie sypane 
groble, drewniane domostwa 
na terpach – sztucznych „wy-
sepkach”, plecione z gałązek 
wierzbowych płoty. 

Obecni wilkowianie – którzy 
tu mieszkają i pomieszkują – 

kultywują tradycję na swój spo-
sób. Niektórzy z nich zaczynają 
odtwarzać stare sady – z od-
mianami drzew owocowych, 
jakich nazw i smaku owoców 
już mało kto zna, a tym bardziej 
pamięta… Inni chętnie opowia-
dają o swoich poprzednikach 
i niegdysiejszych sąsiadach. 
Dzielą się tą wiedzą z autora-
mi pisanych dopiero książek, 
a także znanymi historykami. 
To dla nich oczywiste odruchy, 
wypływające z głębszej potrze-
by i uczucia przywiązania do 
małej ojczyzny. 

Niedawno w Wilkowie po-
jawiła się taksówka z ma-

zurską rejestracją. Starszy 
pan, mówiący po niemiecku, 
który urwał się z wycieczki po 
krainie tysiąca jezior, gorącz-
kowo rozpytywał mieszkań-
ców. A poszukiwał miejsca, 
które opisywała mu wielo-
krotnie jego nieżyjąca już 
matka. Sam już niczego nie 
pamiętał z Wilkowa, swojej 
rodzinnej miejscowości, bo 
je opuścił na zawsze jako 
raczkujące dziecko. W nie-
łatwych tuż powojennych 
latach jego matka czekała 
na przymusowy exodus do 
Niemiec. Żywiła się zbiera-
jąc zgubione kłosy na polach 

i mieląc ziarno w młynku do 
kawy. Ale w jednym z domów, 
zasiedlonych przez nowych 
osadników, codziennie dosta-
wała świeże ciepłe mleko dla 
małego synka, obecnie tego 
starszego siwego pana w oku-
larach. Turysta – wilkowianin 
z urodzenia dzięki zbiorowej 
pomocy obecnych wilkowia-
nów odnalazł ów „stary dom 
przy którym rośnie wielki 
dąb”. Nie ma już tej pani, 
która dzieliła się codziennie 
dojonym mlekiem. Ale żyją 
jej dzieci – i pamiętają. 

Tekst i fot. 
Arkadiusz Szaraniec

W naszym powiecie można jeszcze spotkać takie nieziemskie widoki

 NA WAKACJE

„Wokół Opalenia”
Chcę zachęcić Państwa do wycieczki ścieżką dydaktyczną o tej nazwie. Zorganizował ją Kampinoski Park 
Narodowy. Łatwo do niej dotrzeć publicznymi środkami lokomocji lub własnym pojazdem, który można zostawić na 
parkingu przed ścieżką 

Mieszkańcy naszego po-
wiatu mogą dotrzeć do stacji 
metra „Marymont”, a stam-
tąd z pobliskiej pętli auto-
busów pojechać autobusem 
linii 110 do przystanku „Ak-
cent” w warszawskiej Wólce 
Węglowej (ok. pół godziny 
jazdy). Tam należy przejść 
na przeciwległą stronę jezdni 
ulicy Estrady i udać się piasz-
czystym, wyraźnie oznaczo-
nym czerwonym szlakiem do 
wysokiej, zadaszonej bramy, 
prowadzącej w głąb lasów. 

Własnym środkiem loko-
mocji dojeżdżamy do ulicy 
Estrady w Wólce Węglowej 
i przed przystankiem „Akcent” 
skręcamy w asfaltowaną drogę 
(ul. Rękopis), prowadzącą na 
południowy zachód. W odle-

głości kilkuset metrów osią-
gamy parking. 

Ścieżka ma niecałe 4 km 
mało zróżnicowanej wyso-
kościowo trasy. Niespieszne 
przejście całej i dokładne za-
poznanie się z nią zajmuje ok. 
2 godzin. 

Posiada 19 przystanków, 
oznaczonych dużymi tabli-
cami, które opisują zagad-
nienia można spotykane na 
określonym odcinku ścieżki. 
Na początku szlaku widnieje 
duża tablica z barwną mapą, 
przedstawiającą drogę do po-
konania. 

Pozwolę sobie krótko przed-
stawić kilka zagadnień opisa-
nych na tablicach. Na przy-
kład przystanek nr 4 - „Lasy 
olszowe” poświęcony jest 

gatunkom, występujących 
w podmokłych zbiorowiskach. 
Z kolei tablica przystanku nr 
5 o nazwie „Jeziorko Opa-
leń” przybliża powstanie tego 
sztucznie utworzonego (przed 
wojną była tu prywatna ho-
dowla bażantów), okresowo 
wysychającego zbiornika oraz 
żyjące w tym miejscu gatunki 
roślin i zwierząt. Przez znaczną 
część roku wędrowcy narażeni 
są w tym miejscu na liczne 
ukąszenia komarów.

Dalej ścieżka o szerokości 
zaledwie jednej osoby prowa-
dzi wśród traw po podmokłych 
łąkach, a kolejny przystanek 
nazwę „Motylowe łąki”. Tu 
z kolei przybliżono proble-
matykę projektu ( lata 2006 
- 2010), który miał na celu 

ochronę kilku gatunków motyli 
oraz przedstawiono najczęściej 
spotykane gatunki krajowe. 

W wyżej położonej części te-
renu znajduje się przystanek 7 
– „Wydma”. Tablica opowiada 
o pochodzeniu wydm Puszczy 
Kampinoskiej, ich budowie 
(mapki wybranych wydm) 
i przedstawia charakterystycz-
ną dla tych miejsc roślinność. 
Przystanek 10 z powodu wy-
stępujących w pobliżu ścieżki 
kilku dużych kopców mro-
wisk nazwano »Mrowiska«. 
Tablica pokazuje występujące 
w Polsce gatunki mrówek, 
budowę mrowisk i rolę tych 
owadów. Ostatni przystanek 
ścieżki nosi nazwę „Gatunki 
obce”. Przedstawia obce dla 
naszej przyrody gatunki, licz-

nie występujące w Puszczy 
Kampinoskiej (np. drzewa: 
sosna Banksa, dąb czerwony, 
robinia akacjowa). 

Przedstawiony opis zaled-
wie sygnalizuje problematykę 
ścieżki. Warto dodać, że na po-
lanie „Opaleń” są liczne wiaty 
do schronienia i urządzeia dla 

zabawy najmłodszych. Można 
tam też palić ogniska. Wzdłuż 
ścieżki znajdują się również 
miejsca odpoczynku dla wę-
drowców. 

Tekst i fot. 
Jerzy Wysokiński

Skrzyżowanie szlaków turystycznych koło Wólki Węglowej; 
opisywana ścieżka rozpoczyna się po lewej stronie zdjęcia, 
a droga za bramą wiedzie do polany „Opaleń”


