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zorganizowano 18 i 27.11.2020 r. 

w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie”, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

Wojciech Mikołuszko – urodzony w Bielsku Podlaskim przyrodnik, dziennikarz naukowy, 

autor książek dla dzieci. Najczęściej pisze o przyrodzie, w tym o ewolucji, paleontologii  

i ekologii. Jego artykuły ukazują się w wielu ogólnopolskich gazetach i magazynach. Wojciech 

Mikołuszko opublikował serię „Tato, a dlaczego?”, a także „Wielkie pytania małych ludzi”  

i „Wielkie eksperymenty dla małych ludzi”, „Wojtek”, „Wielkie przygody w świecie przyrody”. 

Prowadzi też zajęcia popularnonaukowe dla dzieci. 

 

Jest Pan autorem wielu pozycji i artykułów popularnonaukowych? 

Tak, piszę artykuły dla dorosłych, a książki dla dzieci i młodzieży. 

Ostatnio wydał Pan kolejną książkę Wielkie przygody w świecie przyrody. Czy może nam 

Pan coś więcej powiedzieć o tej książce? Na pewno skupimy się na Wojtku, ale może coś  

o tej, jako, że jestem ciekawa, co to za nowość, która zapowiada się ciekawie. 

Książka Wielkie przygody w świecie przyrody rzeczywiście wyszła dosłownie kilka dni temu, 

więc dopiero jest do kupienia od niedawna i troszeczkę jest odmienna od innych moich 

książek - zaczynałem od książek ściśle popularnonaukowych. Mam w dorobku dwie powieści, 

w tym Wojtek – on łączy dość mocno wiedzę o przyrodzie z opowieścią fikcyjną,  

z opowieściami o przeżyciach ludzi. Natomiast ta moja najnowsza książka jest literaturą 

faktu, czyli opowiada nie o wymyślonej przeze mnie historii. Choć Wojtek jest wymyślony, ale 

oparty na faktach, to ta książka jest ściśle oparta na faktach. Chciałem w niej opowiedzieć  

o ludziach, którzy zafascynowali się przyrodą, ale w bardzo różny sposób. Jest 20 rozdziałów - 

19 o pojedynczych osobach, jeden o  małżeństwie. Ludziach, którzy zajmowali się przyrodą  

w bardzo różny sposób, od naukowców… jest muzyk, jest poetka i artystka - Ula 

Zajączkowska, są aktywiści broniący przyrody przed zniszczeniem. Jest pisarka, nie wiem, czy 

macie w lekturach jeszcze Marię Kownacką, swego czasu bardzo popularną. Jest tu malarz, 

jest tu filozof, więc cały szereg postaci żyjących od 800 lat temu do dzisiaj. Najstarszą 

postacią jest św. Franciszek z Asyżu, a najmłodszą Greta Thunberg oraz aktywistka Wiola 

Smul z Wielkopolski, która broniła na przykład Puszczy Białowieskiej przed wycinką. Jest pani 

paleontolog i dzisiaj też troszeczkę zapomniany Benedykt Dybowski. (…) Tak właściwie to jest 

w takim wielkim skrócie książka. Jestem świeżo po jej wydaniu, więc jestem bardzo 

podekscytowany. Książka ma też niesamowite ilustracje Asi Rzezak. (…) Asia zilustrowała też 

Wielkie eksperymenty dla małych ludzi i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. To jest 

duża przyjemność powiem Wam, dla autora, jak ja to napiszę, a później taki ilustrator to 

przetwarza w swojej wyobraźni. 

http://wydawnictwoagora.pl/bocian-wojtek-nadlatuje/


Dopełni dzieła. 

Tak. To jest zaleta pisania książek dla dzieci, że zawsze są fajne ilustracje. Jak ja coś wymyślę, 

a później ilustrator to przygotuje graficznie, to moja opowieść nabiera kształtu. W książkach 

dla dorosłych lub w artykułach ilustracje zdarzają się rzadziej.  

Ilustracje wzbogacają dzieło. (…) Mówimy paleontolog, przyroda, a kim właściwie jest Pan 

z zawodu? 

Zawsze lubiłem przyrodę. W liceum wymyśliłem, że będę studiować biologię, ale w ostatnim 

momencie troszeczkę zmieniłem zdanie, ponieważ interesowały mnie procesy w przyrodzie, 

procesy ewolucyjne, ekologiczne, więc poszedłem na międzywydziałowe studia  

w Warszawie. Pełna nazwa brzmi - Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-

Przyrodnicze, na których każdy student ma prawo wybierać zajęcia na kilku kierunkach. Prócz 

tego zawsze interesowałem się książkami, pisaniem, więc w efekcie studia skończyłem pisząc 

pracę magisterską z paleontologii o skamieniałościach roślin. (…) Później jednak zająłem się 

dziennikarstwem. Skończyłem podyplomową Szkołę Reportażu, zacząłem pisać o przyrodzie, 

o naukach przyrodniczych, dostałem stypendium roczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

uczyłem się o rozmaitych naukach przyrodniczych, ale też mieliśmy zajęcia z pisarką Hester 

Kaplan z tego, jak pisać fikcję literacką i rzeczywiście te zajęcia z Hester mi dużo pomogły. 

Lubię się uczyć, niedawno skończyłem kurs pisania scenariuszy filmowych w szkole Wajdy, 

więc mam wykształcenie z różnych obszarów, a to pozwala mi łączyć zainteresowania. 

Mam nadzieję, że dzieci usłyszały, jak powiedział Pan, że lubi się uczyć. (…) Lubi Pan uczyć 

się, pisać, a szczególnie dla dzieci… 

Tak, ale powiem Wam, że nie zawsze to, czego uczyli mnie w szkole, to było to, co lubiłem, 

ale wiele rzeczy rzeczywiście ze szkoły zaczerpnąłem, lubiłem czytać. Poznawanie świata jest 

ciekawe, a żeby poznawać trzeba się uczyć. Czasami nauka bywa trudna, nawet przecież ja, 

dorosły już mężczyzna po 40-stce, jak byłem na kursie pisania scenariuszy filmowych, to 

krytykowano moje prace, moje propozycje scenariuszy filmowych i nie było to miłe.(…) 

Zdobywa Pan wiele nagród szczególnie z przyrody, za artykuły, za książki dla dzieci, jest 

Pan finalistą czwartej edycji Nagrody Żółtej Ciżemki przyznawanej przez naszą Bibliotekę 

Kraków. 

Bardzo mi było miło, że Kraków mnie docenił, znalazłem się w tej piątce finałowej i spośród 

kilkudziesięciu pozycji wybrano pozycję Wojtek. Warszawa też przyznała mi swoją Nagrodę 

Literacką Miasta Stołecznego Warszawy w tym roku. To dla mnie była bardzo duża 

przyjemność. (…) 

Cieszę się i gratuluję. (…) A skąd taki pomysł, że jest to książka popularnonaukowa  

i o bocianach? 

(…) Czasami właśnie ta wiedza i informacje są podzielone. Łączenie różnych elementów, 

wydało mi się bardzo ważne, żeby te światy wiedzy naukowej, przyrodniczej, czy też 

powieści, nie były rozłączne. (…) Bocian Wojtek był dla mnie ważny i stał się bohaterem tej 

książki. 



Skąd ten bocian? 

Kilka powodów. Jeden był bardzo osobisty z dzieciństwa. Pochodzę z Podlasia. Z małego 

miasta, które nazywa się Bielsk Podlaski i mało kto o nim słyszał. W czasie wakacji (…) moi 

rodzice wywozili mnie do babci i dziadka, którzy mieszkali 10 km od Bielska, w małej wsi 

Grabowiec. U babci i dziadka była topola, taka ścięta do połowy, miała podwójny pień,  

w połowie ścięty i na jednym z tych dwu pni było gniazdo bocianów. Z dzieciństwa pamiętam 

te gniazda i szacunek dla bociana, który był tuż przy domu, co często było uciążliwe, (…) ale 

babcia i dziadek mówili, że absolutnie nie wolno usuwać i niszczyć bocianich gniazd. (…) To 

mi długo tkwiło w głowie, a później pisząc artykuły dla dorosłych bardzo mnie zaciekawiły 

wędrówki ptaków, kilka artykułów na ten temat napisałem. (…) Kiedyś natrafiłem na 

informację, że szacunek, jaki budził bocian u moich dziadków to nie był przypadek.  

W wierzeniach dawnych Słowian, czyli ludów z czasów, kiedy jeszcze do nas nie przyszło 

chrześcijaństwo, bocian był niezwykle ważnym ptakiem, takim wręcz kultowym, dlatego do 

dziś została zabawna historyjka, w którą pewnie nikt z Was nie wierzy, że to on przynosi 

dzieci. Wtedy Słowianie nie wiedzieli, że leci aż do Afryki, mija Morze Śródziemne, Saharę  

i dolatuje czasami na południe Afryki, w jedną stronę ma od 6 000 do 12 000 km  

w zależności, gdzie się zatrzyma. Słowianie myśleli, że bocian odlatuje na zimę do rajskiej 

krainy świata zmarłych Wyraj. Czasami te wierzenia nie przetrwały w takiej formie żebyśmy 

mogli je ściśle odtworzyć, częściowo wydaje się, że była tylko jedna kraina Wyraj, a w innych 

wierzeniach, że były dwie - niebo Wyraj i taki rodzaj piekła – Nawia. Przez pewien czas 

sądzono, że Wyraj jest w koronie drzewa kosmicznego, był to dąb za żelazną bramą i tam 

bociany przylatują i na gałęziach tego drzewa kosmicznego dojrzewają dusze ludzkie. (…) 

Bociany je zrywają i wiosną przynoszą te dusze i wrzucają przez komin, co też jest dzisiaj 

zabawne, a wtedy miało duże znaczenie, bo w kominie mieszkały bóstwa opiekuńcze, które 

musiały zaakceptować dziecko. Jeżeli przyjęły dziecko, to ono przychodziło na świat w domu, 

a jeżeli odrzucały to dziecko umierało. Wtedy była duża śmiertelność dzieci, dzisiaj mamy 

bardzo dobre leki, więc właściwie prawie się to nie zdarza.  

 

Opracowanie: Anna Wójciak 


