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Pionierki. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Nadleślicza, żeglarka, sędzia żużlowa, często trudno znaleźć nam 
kobiece odpowiedniki nazw zawodów, bo do tej pory kojarzyły się zwykle z mężczyznami. Wyjątkowe 
kobiety, pionierki w swoich dziedzinach, które poprzez swoje życie i działalność na pewno zasługują na 
uznanie i na pamięć. Ich dokonania wpływały i nadal wpływają na losy nie tylko lokalnych społeczności, 
ale szczególnie młodych kobiet, dla których mają szansę stać się wzorem do naśladowania. 

Odcinek 1. Maja Sakowska-Krzencessa. 

* 

Maja Sakowska-Krzencessa: Jestem z lasem związana i rodzinnie, i uczuciowo, mieszkam obok lasu, 
więc wszystko jest związane z lasem. Jestem leśny człowiek, ale jakby się ktoś tutaj zjawił, to ja 
przerzutkę robię [śmiech] 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Gdy pani Maja wypowiada te kilka zdań, na jej twarzy maluje się 
szczery uśmiech. Taki pięknie pasujący do jej rudych włosów i do jasnej, nieco piegowatej jeszcze skóry. 

Maja Sakowska-Krzencessa: Na stare lata zmniejszyła mi się ilość piegów, to znaczy nie jest taka 
mocna, bo tak to byłam tak piegowata, że.. że jak ktoś na mnie spojrzał...! Nie miałam kompleksów, bo 
byłam silna. Jak będziesz skakał, to zobaczysz, jak ci ta piegowata Maja da! 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Mówią o pani "kobieta ogień". 

Maja Sakowska-Krzencessa: Ogień? Uuu. Czy z racji piegów? Żartuję. [śmiech] Nie, daję sobie rade, bo 
jeżeli sama mieszkałam w tej Wieżycy przy szosie, to było niebezpieczne w pewnym sensie, bo tu różni 
ludzie się kręcili, przed południem byli urzędnicy, prawda? Wszyscy. Ale popołudniu wszyscy się 
rozjeżdżali, ja zostawałam sama. No więc sprowadziłam takiego... nie mieli gdzie mieszkać, babcię z 
dziadkiem, robotników leśnych. I oni na dole mieszkali, a ja u góry. To babcia mi gotowała czasem, ale 
ochrony to żadnej nie było, jeśli już, to ja byłam dla nich ochroną.  

* 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Maja Sakowska-Krzencessa. Pierwsza na Pomorzu kobieta na 
stanowisku nadleśniczego. Ten męski zawód piastowała przez kilka lat w nadleśnictwie Wieżyca. To 
wulkan energii - tak mówią o niej jej znajomi. Wszędzie jej było pełno, każdego potrafiła do siebie 
przekonać. Pewnie dlatego jej męski - jak by się mogło wydawać - zawód, choć ciężki, to sprawiał jej 
tyle radości. Dziś Maja Sakowska ma 86 lat, mieszka w Gdańsku, nie wszystko pamięta i nie o wszystkim 
chce mówić. Ale w wir wspomnieć wciąga mnie jej córka, Monika. 

* 

Monika Krzencessa-Ropiak: Pani nadleśniczowa, to tytuł jednego z artykułów. Czy to jest "Zwierciadło" 
czy coś innego...? Tak nazywano mamę. Są też zdjęcia. Mama wśród samych mężczyzn oczywiście, 
wzbudzała duże zainteresowanie. I myślę, że też na początku pewnie dystans. Mężczyźni, którzy jej 
podlegali to byli najczęściej gospodarze, bo ona była nadleśniczym lasów niepaństwowych, tak że to 
byli gospodarze, którzy konwencjonalnie podchodzili do życia, po prostu, klasycznie, patriarchalnie. 
Tak że kobieta na tym stanowisko może ich nawet trochę zaniepokoiła na początku. I tutaj zdanie, które 
potwierdza to, co powiedziałam przed chwilą, zaczyna się tak, że: "nasza znajomość zaczęła się pięć lat 
temu, wówczas to pewnego dnia powiedziano mi w powiatowym miasteczku Kartuzy: 'mamy w 
Wieżycy nowego nadleśniczego', 'I cóż w tym osobliwego?' 'Ależ to kobieta!'" Tak że informacji 
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udzielono takim tonem jakby wydarzyła się w powiecie klęska żywiołowa, tak? [śmiech] W takim tonie 
na początku mówiono o mamie.  

Na tych zdjęciach wydaje się kobieta męska i zdecydowana, bo musiała też taką postawę mieć, żeby 
dogadać się z tymi mężczyznami. Ale tak naprawdę wcale do końca taka nie była. Mieszkałyśmy same 
w budynku, który za dnia był również nadleśnictwem, na dole były biura. Natomiast my u góry 
miałyśmy z mamą swoje pomieszczenia. Tutaj jest kominek, zawsze mówią, że trochę pałacowy,  
bardziej zamkowy, taki śmieszny, bardzo stary. I przy nim stoi dubeltówka, gdyż mama się z nią 
niespecjalnie rozstawała. W razie jakiejś awarii nie było łatwo, mama miała jakiś motocykl, to 
pamiętam, bo czasami z tyłu jeździłam, w takim nosidle. 

Maja Sakowska-Krzencessa: Wypatrywałam z daleka samochody, czy jakieś jadą. I zabierałam się na 
wybrzeże, żeby dostać się na wybrzeże. Bo w tym czasie nie prowadziłam samochodu, był GAZ 
służbowy, ale to miałam kierowcę. Potem oczywiście miałam samochód. 

Monika Krzencessa-Ropiak: Ale motor? 

Maja Sakowska-Krzencessa: Motor, rower Simson najpierw miałam i na tym motorowerze wszędzie 
jeździłam, wszędzie mnie było pełno [śmiech] Potem SHM-kę miałam krótko, ale przerzuciłam się na 
samochód. Trabanta pierwszego miałam. 

Monika Krzencessa-Ropiak: Mama prócz tego miała oczywiście mnóstwo różnych przygód, bo mam 
wrażenie, że urodziła się chyba po to, żeby przeżywać przygody. Ja mamę nazywam – Marian, to też 
jest może ciekawe. I tutaj znalazłam, dlaczego. Mama opowiadała o tym, jakie przeżywała przygody na 
podwórku, jeszcze w czasie wojny, mama jest rocznik przedwojenny. W czasie wojny, w czasie okupacji 
mieszkała w Warszawie, tam też większość naszej rodziny przebywała. I mama była z bratem, siostrą i 
moją babcią w Warszawie przez prawie całe pięć lat. Dziadek w tym czasie był w oflagu, jako żołnierz 
wojny obronnej został wzięty do niewoli i tam był. I tu jest list mojej mamy, kilkuletniej, chyba 
sześcioletniej. Nie będę czytać całego, błędów jest oczywiście strasznie dużo. Ja myślę, że to też jest 
typowe, może nie dla wszystkich dzieci wojennych, ale mama trochę z tym pisaniem, co do tej pory 
jest zabawne, robiła mnóstwo różnych błędów ortograficznych. I tu na końcu pisze... to jest do oflagu, 
do taty pisze. "Mnie na podwórku nazywają Marian.  Całuję słodko, Maja". I ten Marian wziął się 
pewnie z tego, że była dzieckiem bardzo energicznym, dzieckiem, które cały czas musiało coś robić i 
było jej wszędzie pełno. 

Zawsze twierdziła - później już po wojnie,  kiedy zamieszkali ponownie w lasach, że będzie po prostu 
leśnikiem, tak jak tata, zawsze chciała nim być. Opiekowała się zwierzętami,  opowiadała mi o 
incydencie z sową, z którą mieszkała w pokoju i która ją mocno podrapała. Myśmy miały wtedy, 
mieszkając w Wieżycy, sarnę, łanię, nazywała się Kasia. Miałam tu zdjęcie, na którym mama ją karmi. 

Myślę, że swoją siłę i odwagę w spełnianiu swoich marzeń mama wzięła po babci. Tu mam przed sobą 
zdjęcie, na którym babcia jako jedyna kobieta siedzi wśród mężczyzn i zdjęcie jest podpisane: pamiątka 
z matury z 22 czerwca 1921. I tu była pierwsza awantura w Starogardzie Gdańskim  w niepodległej 
Polsce już. Babcia siedzi tu na biało, mężczyźni na czaro, trochę jak panna młoda. W każdym razie 
babcia była mocno wyemancypowana i dążyła do bycia niezależną. Najpierw zdobyła zawód, babcia 
też studiowała, skończyła studia w Poznaniu, pracowała na początku i dopiero potem urodziła trójkę 
dzieci, blisko 30. roku życia pierwsze dziecko, miała chyba 29 lat, kiedy urodziła swoją pierwszą córkę. 
Tak więc mam miała dobry przykład [śmiech] 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Ale to chyba pani pomogło w byciu nadleśniczą, prawda? Bo to jednak 
taki męski zawód jest. 
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Maja Sakowska-Krzencessa: Wie pani, dyrektorem lasów w tym czasie był Tadeusz Chodnik. Ja byłam 
zastępcą nadleśniczego najpierw, w Kartuzach. I raptem z Wieżycy ktoś wypłynął i mnie 
zaproponowano. No więc powiedziałam, że może sobie dam radę, zobaczymy. I uważałam, że 
ponieważ byłam tyle lat związana z lasem, i rodzinnie, to ja czuję ten las, nie można być urzędnikiem 
państwowym, to trzeba wczuć się w przyrodę, w ten las, jak on żyje, korzystać z niego, nie robiąc mu 
krzywdy w jakiś sposób, to jest bardzo ważne. A las wymaga pielęgnacji. I te uprawy, potem młodniki... 
Las musi być pielęgnowany. To że my ingerujemy? Las z którego ludzie korzystają, musi być w pewnym 
sensie pielęgnowany, prawda? I do tego są leśnicy, między innymi ja byłam. 

* 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Przenieśmy się do Sianowa. Tutaj, nad jeziorem Wielkie Łąki w latach 
70. powstał parking leśny, z zadaszeniami w formie grzybów, a także baza turystyczna Majka. Nasza 
fantazja - jak mówi o niej Zdzisław Nosewicz,  emerytowany nadleśniczy. 

Zdzisław Nosewicz: Przyszła z nadleśnictwa Skrzeszewo, gdzie pełniła obowiązki zastępcy i u mnie 
utworzyło się stanowisko ds. lasów prywatnych. Taki nadleśniczy terenowy ds. lasów prywatnych i ona 
dostała tę funkcję. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Który to był rok? 

Zdzisław Nosewicz: Niech ja sobie przypomnę, 1978. Bo wtedy następowało łączenie małych 
nadleśnictw w duże i pełniła tę funkcję tutaj. Ale to był taki człowiek... no ogień. Po prostu burza, burza 
pomysłów, burza inicjatyw i mówi: słuchaj, tyle ludzi... a to infrastruktury turystycznej w tych latach 
jeszcze nie było. Mówi: zobacz, my musimy dać tym ludziom możliwość odpoczynku. Zbiegło się to z 
taką akcją w lasach, pod nazwą "Leśnicy turystom" i zaczęliśmy budować infrastrukturę turystyczną 
powszechną, z dostępem dla każdego, wiaty, parkingi śródleśne, obiekty do przenocowania, bez 
żadnych wygód, byleby był dach, palenisko, kominek czy ognisko zewnętrzne. I takich obiektów w 
naszym nadleśnictwie - dzięki niej w dużym wkładzie zbudowaliśmy najwięcej w całej dyrekcji lasów 
państwowych w Gdańsku. Dyrektor ogłosił konkurs, to myśmy się wtedy spięli i zbudowaliśmy taki 
obiekt, który od jej imienia nazwaliśmy Majką. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Przyjeżdżają ludzie? 

Zdzisław Nosewicz: W tej chwili ten obiekt jest zamknięty dla celów wyłącznie szkoleniowych i 
organizacji imprez okolicznościowych związanych z ochroną środowiska. Normalnie nie udostępniamy. 
Kiedyś był publicznie dostępny, leśniczy dawał klucz, grupa osób przebywała, w zależności od wolnego 
czasu. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: A to co wyście wtedy robili, czyli budowa miejsc edukacyjno-
turystycznych, to było takie bardzo innowacyjne, prawda? 

Zdzisław Nosewicz: To było innowacyjne, dlatego nam się udało, dzięki jej inicjatywie, udało się wygrać 
konkurs ogólnopolski pod nazwą "Leśnicy turystom". To była taka akcja i propagandy leśnictwa, 
propagandy bycia w przyrodzie, dla ludzi, którzy nie mieli się gdzie podziać, nie zawsze stać ich było na 
jakieś wyjazdy, a zresztą wtedy trudno było gdzieś wyjechać, bo trzeba było dość długo starać się o 
wizę, paszport. Więc myśmy otworzyli las i nadspodziewanie nam to sprzyjało, taką otwartość lasów, 
a szczególnie serdeczność wzajemną nawiązaliśmy i tak się rozpowszechniło, że ten konkurs trwał 
kilkanaście lat. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Jesteśmy na miejscu. 



 

4 
 

Zdzisław Nosewicz: Jesteśmy na miejscu. A to powstało zupełnie spontanicznie, bez kosztów. Wtedy 
to modne było, w czynie społecznym. Prosiliśmy tylko dwóch majstrów, nie potrafiliśmy dachu 
zbudować, konstrukcji. I oni nami pokierowali. Jaki udział był? Ja najczęściej namawiałem pracowników 
nadleśnictwa: słuchajcie, godzinę wcześniej pójdziemy do domu,  ale to będzie teoria, a my pójdziemy 
pracować. I tak od godz. 14 do godz. 19 przez dobrych kilka dni myśmy tutaj pracowali przy budowie 
tej Majki. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Chce mnie pan zaprosić do środka? Tu pomost widzę. A można się 
kąpać w jeziorze? 

Zdzisław Nosewicz: Można, oczywiście na własną odpowiedzialność [śmiech] Ale tu nie jest tak źle. W 
tej chwili nadleśnictwo konserwuje to. 

[otwieranie drzwi] 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Ale tu pięknie!  

Zdzisław Nosewicz: I pani Sakowska była samym głównym szefem tej budowy. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: A też swoimi rękami ją wznosiła? 

Zdzisław Nosewicz: Tak, była, ona była tu więcej niż ktokolwiek, nawet była dłużej ode mnie. Bo ona 
tak chciała pokazać, że można coś stworzyć. 

Miałem taką metodę, że stosowałem świadomą dyscyplinę. Zbierałem ludzi, mówiłem: słuchajcie, 
chcemy pracować, każdy wie, co to jest dyscyplina, każdy zna swój zakres pracy i proszę samemu siebie 
oceniać i pracować. I ona w tym się nadawała idealnie. Jako nadleśniczy to do lasu jeździła zimą na 
nartach, latem konno, bo była przez pewien czas, zanim tu przyszła, nadleśniczym w Wieżycy. I tam 
znali ją jako pędziwiatra, bo każdy środek lokomocji był dla niej dobry i poruszała się tymi prostymi 
narzędziami, jak narty, rower, koń. A jeżeli chodzi o dyscyplinę i jakość wykonania pracy, to robiła 120% 
tego, co musiała. Jak trzeba było, to nie pytała, czy to zajmie jej 10 godzin czy 12, czy 24 godziny. Trzeba 
to zrobić. 

 * 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: W 1995 roku Maja Sakowska-Krzencessa przeszła na emeryturę. Ale 
jedynie formalnie, bo chwilę później zaczęła pracę na pół etatu w Zarządzie Parków Krajobrazowych w 
Gdańsku. Wspomina ją Dariusz Podbereski. 

Dariusz Podbereski: Siedzieliśmy biurko w biurko przez ładnych kilka lat, jeździliśmy razem w teren. Ja 
byłem pod wrażeniem kilku rzeczy, przede wszystkim gdy wjeżdżaliśmy do jakiegokolwiek 
nadleśnictwa, to wszyscy leśnicy w średnim wieku i starszym praktycznie stawali na baczność albo 
rzucali się na szyję Majce. Wszyscy ją znali, dosłownie wszyscy ją znali. Młode pokolenie to raczej tylko 
z opowieści, reszta to jak wchodziła Majka, to królowa wchodziła.  Królowa lasu. Z drugiej strony gdy 
jeździliśmy w teren,  tam gdzie ona mieszkała kiedyś, gdzie pracowała, czyli dzisiejszy Kaszubski Park 
Krajobrazowy, nadleśnictwo Kartuzy, okolice Wieżycy, dokładnie to samo, tylko o cywilach mówię, czyli 
nie o leśnikach, ale ludziach, którzy tam mieszkali. Majka wysiadała z samochodu i od razu ktoś się 
pojawiał, ktoś kto Majkę doskonale pamiętał, kojarzył. Złego słowa nigdy nikt nie powiedział. Zawsze 
wszyscy byli szczęśliwi, że mogą ją spotkać i kilka słów zamienić z nią. I widać było, że ona też jest z 
tego powodu bardzo zadowolona, że ten kontakt pozostał, że ludzie o niej pamiętają z tamtego terenu. 

I oczywiście gdy jeździliśmy do Kościerzyny, to jechaliśmy obok nadleśnictwa ówczesnego, kiedyś 
Wieżyca, później Uniwersytet Ludowy Kaszubski. I Majka zawsze krzyczała: "Po moich marchewkach 
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jedziemy! Po moich pietruszkach jedziemy! Tu miałam grządkę!" Bo tam jest zakole, szosa kiedyś 
prowadziła po lewej stronie bardziej pod lasem, a tutaj był jej ogródek, później zrobiono skrót, żeby 
wygodniej jechać.  

Ona była taką osobą, że gdziekolwiek pojechała, to zawsze coś się musiało zdarzyć. Dostała kiedyś w 
prezencie psa myśliwskiego, wyżła, bo jako leśnik polowała. I kiedyś wybrała się z tym psem na kaczki,  
pies był ponoć przeszkolony, nie bał się strzałów, niczego. Wypłynęła z nim łódką na jezioro, gdzieś 
strzeliła. Okazało się, że jak ona strzeliła w jedno miejsce, to pies dokładnie w drugą. Ale ze strachu po 
tym strzale i hałasie, długo się naszukała tego psa, zanim go mokrego nie wydobyła i nie znalazła. I 
wszyscy powiedzieli: takie coś może się tylko Majce zdarzyć. Bo tak to normalnie ktoś by miał psa, który 
by po tę kaczkę poszedł. 

To co robiła w ciągu całego życia zostało docenione przez kilka pokoleń leśników i zostało docenione 
przez ludzi, którzy mieli z nią kontakt. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: A na czym polegał jej fenomen? 

Dariusz Podbereski: Na włosach. Ognistych rudych włosach. I takim szalenie ekspresyjnym zachowaniu 
i tym że potrafiła sobie szybko zjednać ludzi. Ona się nawet nie wstydziła tego opowiadać, że coś jej się 
wydarzyło, nie tak jak trzeba, że coś nie poszło jak trzeba. Gdy ta opowieść się rozpoczynała, to wszyscy 
chłonęli i nawet kto Majki nie znał, to po pierwszym spotkaniu już był kupiony. I wydaje mi się, że takich 
osób jest mało dzisiaj, szalenie mało, prawda?  

* 

Maja Sakowska-Krzencessa: Moje współżycie z ludźmi w pewnym sensie opierało się na wzajemnym 
zrozumieniu. Ja nie mogłam się jako kobieta - oj, co to ja jestem? Wręcz odwrotnie, musiałam 
współpracować i dostosować się do ich poziomu myślenia, że to nie było tak, że "och, panie 
nadleśniczy". Ale w każdym razie bardzo mi się dobrze z ludźmi współpracowało. Miałam ciężką pracę, 
jako kobieta. Bo to oni musieli mnie zaakceptować. I to było najważniejsze, żeby oni mnie 
zaakceptowali jako szefa, nie jako kobietę, tylko jako szefa, żeby nie traktowali mnie jako kobietę 
czasem [śmiech] To był problem, ale jakoś sobie dawałam radę. 

Monika Krzencessa-Ropiak: Mamo, co to jest na koniu w tym lesie brzozowym? To zawsze było u ciebie 
po wszystkich biurach, prawda? 

Maja Sakowska-Krzencessa: Z tym ułanem pod pachą wszędzie się z tym zjawiałam.  Ja, a za mną ułan. 

Monika Krzencessa-Ropiak: Dokładnie tak. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: A kto to namalował? Wiemy? 

Monika Krzencessa-Ropiak: Nie za bardzo, to zawsze było poza domem, czy to jest jakoś sygnowane? 
Ale dosyć stary obraz, jak widać jest na desce malowany, więc to jest na pewno jakieś dzieło... Nie 
wiem, czy to jeszcze nie dziadka było? Dziadek miał to w swoim nadleśnictwie jeszcze przed wojną.  

Maja Sakowska-Krzencessa: Ktoś znany? 

Monika Krzencessa-Ropiak: Nie mogę znaleźć tego nazwiska. 

Maja Sakowska-Krzencessa: O, kochany! On dostaje ode mnie, gołąbek. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Ten konkretny? 
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Maja Sakowska-Krzencessa: To jest mój przyjaciel! On już zdenerwowany, że czegoś nie mam dla 
niego. Trzeba się z czymś przyjaźnić. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: A ma imię? 

Maja Sakowska-Krzencessa: Kukułka. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Dlaczego kukułka, skoro to gołąbek? 

Maja Sakowska-Krzencessa: Gołąbek Kukułka. Zdenerwowany chyba. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Pani Moniko, a jak to się stało, że pani nie poszła w ślady mamy? 

Monika Krzencessa-Ropiak: Nie poszłam do leśnictwa, choć sama cały czas siedziałam w tym lesie. Ale 
mama miała mnóstwo książek, ponieważ na całą ścianę nad jej łóżkiem wisiały w sypialni te książki, ja 
się tam podkradałam. I wśród tych książek było bardzo dużo różnych biografii malarzy. Mama się 
interesowała również malarstwem i ja też się tym zainteresowałam bardziej. Od dzieciństwa bardziej 
kręciła mnie ta strona. I też niestety, ponieważ w dużej mierze, jak można się domyśleć, wychowywała 
mnie babcia, rocznik 1901, także ja też zainteresowałam się historią i zostałam...  co tu dużo mówić, w 
mieście w końcu [śmiech] 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Ale jak pani jeździ za miasto, do lasu, to coś się tam pojawia w środku? 

Monika Krzencessa-Ropiak: Las we mnie bardzo mocno tkwi. Mama mnie bardzo często zabierała, jak 
mówiłam, do pracy. I jak byłam starsza to też bardzo chętnie zamiast iść do szkoły, to jechałam z mamą 
w teren tak zwany. Mama zawsze mówiła: jedziemy w teren. Uwielbiałam to, bo ten las do mnie czasem 
wręcz mówi, mam takie wrażenie, pewnie wyjdę na jakąś... hm… Ale słyszę głosy czasami w lesie 
właśnie, różne. Jest dla mnie takim niemym świadkiem historii, przez to czuję się metafizycznie 
związana z lasem.  

* 

Podcasty projektu herstorycznego "Metropolitanka" realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej.  

 


