
„Jaskółcze gniazdo” 
 

 Mam na imię Emil. Urodziłem się w wieloptasiej rodzinie we wsi Jugowice. Z czwórką mojego 

rodzeństwa wychowałem się w małej stajni, gdzie głównymi mieszkankami były dwie producentki 

mleka-Łaciata i Ruda. Jugowice to mała , klimatyczna wieś znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Parku Krajobrazowego Gór Sowich. To idealne miejsce na wypoczynek dla osób, które kochają zieleń, 

bliskość natury i spokój. Dobrze wiedzieli o tym właściciele Łaciatej i Rudej. Prowadzili gospodarstwo 

agroturystyczne, w którym zawsze przebywało wielu gości. Uwielbiałem ten letni czas. W 

gospodarstwie biegały dzieci letników, które chciały pomagać w codziennych pracach. Podkradały 

królikom soczystą marchewkę z ogródka, a wieczorem podczas dojenia, mleko dla kotów. Uwielbiałem 

z rodzeństwem przesiadywać na drutach elektrycznych i przyglądać się temu codziennemu spektaklowi. 

Najbardziej jednak lubiliśmy, gdy zbliżała się burza. Urządzaliśmy z braćmi wyścigi, który z nas, lecąc 

najniżej nad ziemią, upoluje tłustą muchę. Ach, te polskie muchy! Takie smaczne i sycące-w całej 

Europie takiej nie znajdziecie! Do dziś wspominam lata dzieciństwa spędzane na polskiej wsi. Nigdy 

jednak nie lubiłem jesieni. Przygotowywaliśmy się z rodziną do dalekiej podróży-czekało nas dziesięć 

tysięcy kilometrów spędzanych daleko od domu. Nie mieliśmy jednak wyjścia. Ostre polskie zimy 

zmuszały cały jaskółczy ród do podróży w ciepłe kraje. Celem naszej wyprawy była Azja, a dokładnie 

Turcja. Podczas lotu miewaliśmy chwile zwątpienia. Nie było widać końca naszej drogi. Nocami 

odpoczywaliśmy w ludzkich osadach, kępach trzcin i zagajnikach. Po kilkunastu dniach dotarliśmy na 

miejsce. Naszym jaskółczym oczom ukazywał się piękny widok. Ujrzeliśmy skaliste wybrzeże porośnięte 

sosnowym lasem, błękitne morze i wysokie klify idealne do budowy gniazda. Po zregenerowaniu sił 

zabieraliśmy się do budowy naszych zimowych rezydencji. W końcu były gotowe. Nadszedł czas  

poznania miasta i okolic. Z rodzeństwem i kuzynami uwielbialiśmy latać w okolice targu, na którym 

odkrywaliśmy same cuda! Aromatyczne herbaty, stosy kolorowych warzyw i owoców, nasiona, orzechy, 

ryby, mydła… Od mieszanki kolorów i zapachów można było dostać zawrotu głowy! Nasze rodzinne 

Jugowice niestety nie mogły pochwalić się takim targiem. Ciągle jednak o nich myślałem. O Rudej i 

Łaciatej, o kociakach, o starym Burku pilnującym obejścia, o Gospodarzach i ich gościach, o małej 

stajence-NASZYM DOMU. Nie słyszeliśmy dzwonów wiejskiego kościoła, turkotu traktora i śmiechu 

dzieci. W Turcji niczego nam nie brakowało, nigdy jednak nie była naszym prawdziwym domem. 

Ogarniała nas tęsknota  silniejsza niż chęć poznania świata. Z utęsknieniem czekaliśmy na wiosnę. 

Minęło wiele lat… W każdym roku powtarzaliśmy ten sam schemat. Im byłem starszy, tym bardziej nie 

chciałem opuszczać ojczyzny, rozstawać się z miejscem, które kochałem. Martwiłem się o swoją rodzinę, 

dzieci, czy szczęśliwie zniosą podróż, a potem powrót do Jugowic. Wiele się zmieniło. Starego Burka 

zastąpił Hot-Dog, przybyło nowych kociaków, a gospodarze rozbudowali pensjonat. Zawsze jednak 

Jugowice były moją małą ojczyzną. Chyba się starzeję… Jestem tylko małą  jaskółką, ale myślę, że w 

życiu najważniejsze są rodzina i ojczyzna. Można podróżować, zwiedzać, bawić się, cieszyć się życiem, 

ale zawsze trzeba pamiętać o tym, kim i skąd się jest. Możemy dobrze czuć się na wakacjach, pracować 

za granicą, nigdy jednak nie będziemy u siebie, dlatego zawsze mam w pamięci słowa mojego ojca: 

„Synu, wszędzie dobrze, ale w rodzinnym gnieździe najlepiej”. 

 


