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Michał Juśkowiak z Trzebani spędził dzieciństwo w Lesznie, przy ul. Wiecierzyńskiego. Wów-
czas, ponad 50 lat temu, było tam kilka jednorodzinnych domów i dużo przestrzeni. O no-
wych osiedlach i blokach nikt jeszcze nie myślał, a do lasu, czy na pola było naprawdę blisko.
Można powiedzieć, że przyroda pukała do drzwi.

- Chyba wtedy wszystko się
zaczęło - wspomina pan Michał. -
Kiedy byłem w trzeciej klasie pod-
stawówki dostałem swoje pierw-
sze akwarium, a dwa lata później
sąsiad obdarował mnie gołębiem
pocztowym. Sam przyniosłem też
do domu znalezione psy i koty i
upierałem się, ze muszą z nami
zostać. 

Jako chłopak Michał marzył,
że będzie kiedyś pracował w
ogrodzie zoologicznym. Powta-
rzał, że to będzie nie tylko praca,
ale fajne zajęcie. Taka przyjem-
ność, za którą jeszcze będą pła-
cić. Wtedy był pewien, że mógłby
to robić nawet bez pieniędzy, ale
życie zweryfikowało te plany.
Ostatecznie skończył technikum
ze specjalnością obróbka skra-
waniem i poszedł zupełnie inną
drogą. Dziś wraz z bratem prowa-
dzi firmę „Lubema” i produkują
znicze. Ale pasja została. Od tam-
tych dziecięcych lat nie spędził
ani jednego dnia bez ptaków,
rybek, psów.

To jest moje życie - dodaje. -
Mógłbym sobie oczywiście wyob-
razić, że nie mam całej tej mena-
żerii, ale o ile byłbym wówczas
mniej szczęśliwy, pewnie bardziej

zestresowany, smutniejszy.
Od dnia kiedy pan Michał do-

stał pierwszego gołębia minęło 45
lat. Miał ich w tym czasie setki.
Znał każdego i każdego uczył
lotów oraz przygotowywał do za-
wodów. Jego gołębie biorą udział
w lotach do tysiąca kilometrów.
Wracają z Holandii, z Belgii. Teraz
oczywiście „mieszkają” w za-
mknięciu, bo sezon lotów roz-
pocznie się wiosną, ale pan
Michał opiekuje się nimi codzien-
nie. Aktualnie ma ich ponad sto i
nie mógłby już zrezygnować z tej
hodowli. Zresztą opowiada o ho-
dowcach gołębi, którzy mimo
podeszłego wieku nie potrafią
zlikwidować gołębników. Te ptaki
stają się niemal częścią ich ro-
dziny, a dla ludzi samotnych cza-
sem jedynym sensem życia.

- Wędkarzem też jestem od
ponad czterdziestu lat - mówi z
uśmiechem pan Michał. - Do tej
pasji nawet przekonałem żonę.
Razem jeździmy wędkować, choć
najczęściej złowione ryby wpusz-
czamy ponownie do jeziora. Cho-
dzi o odpoczynek i kontakt z
przyrodą.

Pan Michał chętnie pokazuje
swoje ryby. W piwnicy, przy wspa-

niałym oświetleniu stoją duże
akwaria. Pływają w nich skalary,
glonojady, neony, bystrzyki i mnó-
stwo innych. Dlaczego w piwnicy?
Bo tam mają spokój - wyjaśnia
właściciel - nie stresują się, nie są
narażone na hałasy, świetnie się
rozmnażają. Można na nie godzi-
nami patrzeć. Ale ryby też są w
ogrodzie, w stawie. Nawet teraz
kiedy jest zima żyją tam karpie
koi i orfy wyhodowane w Chinach
i Japonii. To piękne ryby ozdobne,
czerwone i pomarańczowe. Ta-
kich nie dałoby się położyć na ta-
lerzu, nawet w gwiazdkowe
święta.

Prawie 10 lat temu pan Michał
przeprowadził się z rodziną z
Leszna do Trzebani. Opowiada,
że najpierw budował pomieszcze-
nia dla gołębi i innych ptaków, a
dopiero potem dom. Miesiącami
przystosowywał gołębie do no-
wego miejsca, bo przecież wra-
cały na Wiecierzyńskiego. Sadził
też mnóstwo drzew, żeby tworzyć
zacienione miejsca dla ptaków,
które nie lubią słońca. Budował
woliery, kopał staw.

- Nie wyobrażam sobie, abym
te wszystkie prace zlecał i tylko
oglądał końcowy efekt - wyjaśnia

pan Michał. - To jest przecież moje
hobby a radość daje mi tworzenie
tego miejsca. Czasem spędzam tu na
różnych robotach pięć i więcej godzin
dziennie. I odpoczywam przy tym.
Naprawdę. 

Pan Michał wyjaśnia, że skoro nie
mógł na stałe wyjechać do zoo, to zoo
przyszło to niego. Ma na miejscu
piękny ptasi ogród. W takim prawdzi-
wym, największym w Europie w Wal-
srode koło Hannoweru w Niemczech
był w ubiegłym roku. Mówi, że za-
chwycił go tam urok roślinności i setki
gatunków ptaków. To było niesamo-
wite przeżycie. Ale zaraz dodaje, że
jego ogród latem też mieni się kolo-
rami. Na stawie są nenufary, na raba-
tach dziesiątki różnych kwiatów, a
wokół chyba wszystkie gatunki do-
stępnych u nas iglaków. Większość
sadził dziesięć lat temu, kiedy zaczy-
nał tworzyć ogród. Dziś są duże i nie-
które trzeba już przycinać. Zwłaszcza
te w wolierach.

A jest w ogrodzie aż 38 wolier. W
każdej „mieszkają” inne ptaki. Obok
gołębi są kury ozdobne, przepiórki,
kuropatwy, bażanty, papugi. I to w
kilku gatunkach. Na przykład są ba-
żanty: tragopany czerwone i modro-


