
Jan 

Kochanowski 
(1530-1584) 

Jestem trochę z jego rodu… 



Ten wizerunek powstał 

w 1578 roku, a więc… 

jeszcze za życia  

Jana Kochanowskiego 

Jak wyglądał  

Jan Kochanowski? 



Wyżej – trzy konterfekty Jana Kochanowskiego. 

Z pewnością zmieniał się wraz z wiekiem… 

Ale czy na pewno wiemy, jak wyglądał? 

Na pewno nie będziemy wiedzieć, jak wyglądał, 

kiedy był dzieckiem… 



Pewnie wszystkie 

 podobizny tego rodzaju powstały 

na wzór jednego konterfektu… 



Obok widać – 

tak przedstawiono 

Piotra Kochanowskiego, 

syna Mikołaja, brata Poety. 

A może 

ktoś ich pomylił? 

Jan 

Piotr 

Piotr był słynnym 

tłumaczem „Orlanda 

szalonego” Ariosta. 



Bo ‘brodate’ wizerunki wzorowały się na tym z tablicy  

nagrobnej z kościoła w Zwoleniu, powstałej  

kilkanaście lat po śmierci Poety. 

Zatwierdził ją ktoś, kto znał Jana,  

zapewnie najbliższa rodzina… 



Kiedy już pojawiła się na świecie fotografia, można było zobaczyć 

podobizny potomków rodziny Kochanowskich z Sycyny i Czarnolasu. 

To linia wywodząca się od brata Poety – Kacpra… 

Franciszek-Salezy (1805-1884) 

był dziedzicem Zakrzowa, w którym 

do tej pory stoi kościół ufundowany przez  

jego ojca. Sam miał syna Kazimierza… 



Mój pradziadek  

Kazimierz (1853-1904) 

jak się okazało był nie  

tylko pradziadkiem, 

ale też – jakiś czas – 

małym chłopcem 

i chodził do szkoły. 

Broda urosła później… 

Po swoim ojcu 

odziedziczył m.in. wsie: 

Pasiekę i Węgliska. 

Zapamiętaj te nazwy. 

Jeszcze pojawią się 

w tej opowieści… 



Dwie córki Kazimierza.  

Z lewej Izabella (1884-1972), 

zaś z prawej – Jadwiga (1886-1968).  

To właśnie ta mała dziewczynka kiedyś 

stanie się babcią. Moją… 



Mój ojciec Sławomir 

(stoi tuż obok swojej  

mamy) poznał kiedyś  

moją mamę – Oleńkę… 

Moja mama chodziła 

do gimnazjum w Lublinie. 

To było parę kroków 

od domu mego taty. 

A ja mogłem się urodzić… 





Moje ostatnie wakacje przedszkolaka 

spędzałem na Lubelszczyźnie, tam, 

gdzie moi przodkowie mieli swoje wsie: 

Pasiekę i Węgliska. Był rok 1959. 

 

Nie mogłem zupełnie zrozumieć, dlaczego 

starzy chłopi cieszyli się i mówili „Panienka 

wróciła…” pokazując na moją babcię… 

Wtedy właśnie 

miałem bardzo 

dużo przygód, 

które zrobiły 

ze mnie „małego 

odkrywcę 

i włóczykija”. 

Do tej pory  

mi to zostało… 



Resztki dworu w Pasiece niedaleko Janowa 

Lubelskiego już zniknęły na zawsze.  

To na tym ganku siadywała moja babcia. 
 

Dworek w Wierzchowiskach przeszedł w inne ręce  

i teraz jest tam ośrodek golfowy i hotel. 
 

Pozostały też groby moich przodków, właścicieli 

dworku, które można zobaczyć  

w pobliskich Modliborzycach 



Od swego taty dowiedziałem się, 

że dla człowieka jest to ważna rzecz 

znać swoich przodków, rozumieć,  

że się nie wzięło znikąd, że byli 

przed nami inni ludzie, którzy czegoś 

dokonali i tymi dokonaniami chcieliby 

nam coś przekazać. 

Dowiedziałem się też, że w życiu 

należy tak postępować, aby wszyscy 

ci, którzy kiedyś pojawią się 

po nas – mogli być 

z nas dumni… 

Staram się… 





JA 

TATO MAMA 

DZ B DZ B 

Warto coś wiedzieć  

o swoich przodkach – 

człowiek czuje własne 

korzenie i jest 

mocniejszy… 



Będąc uczniem mój ojciec jeszcze nie wiedział, 

że będzie wojna, a on będzie więziony przez  

Rosjan, i że będzie walczył jako spadochroniarz  

w bitwie pod Arnhem w Holandii… 



Będąc ‘takim sobie’ uczniem 

SP nr 77 w Łodzi 

nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś 

będę znanym  

specjalistą  

od survivalu, 

czyli od sztuki 

przetrwania. 

I że survivalem 

zacznę się  

interesować, 

kiedy będę uczył 

w SP nr 101 




