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Cetyniec 

 

To nie może się tak skończyć! Nie zgadzam się na to! Moja historia zamknięta 

w takim momencie, z takim początkiem, tak pięknym? Kiedy wspominam te 

wszystkie chwile, widzę, że to nie może mieć takiego końca! W sumie, jeśli już 

wracamy to czemu by nie retrospekcją? 

Zacznijmy od tego jak się nazywam. Jestem Cetyniec. Większy mam na 

nazwisko, a jakby inaczej? Brzmi dumnie, ale jednak w inteligentnym gronie, 

wyuczonych owadów lubię posługiwać się moją zagraniczną nazwą, łacińską 

oczywiście. Tomicus Piniperda to ja. Brzmi nieprawdopodobnie wspaniale. Musicie 

się ze mną zgodzić, nie słyszę sprzeciwów! Jestem chrząszczem, pospolicie nazywają 

mnie kornikiem, co odnosi się do mojej rodziny. Ludzie nie przepadają za mną, choć 

nawet nie wiem dlaczego. To niesprawiedliwe, ja tylko niszczę im las.  Kiedyś byłam 

larwą, później poczwarką. Jakże dawno to było! Stare czasy. Teraz jak przez mgłę 

pamiętam tamte chwile i moją formę imago wzlatującą wyżej w poszukiwaniu 

swojego życia. Wyszłam na świat w całej mojej małej, kilkumilimetrowej postaci. 

Musiałam wyglądać niezwykle dostojnie z brązową szczecinką na chitynowym, 

podobnego koloru, ciemnym pancerzyku, w którym jak w tafli wody, odbijały się 

promienie słońca. Rozpostarłam skrzydełka i pomknęłam powiewając za sobą trzema 

parami odnóży. 

Minęły czasy szczeniackiego życia i musiałam poszukać miejsca gdzie indziej, 

bo moja liczna rodzinka nie zmieściła by się na jednym drzewie. To był marzec. 

Wędrowałam z jednego miejsca w drugie, tak, to były długie chwile, zajmujące 

połowę mojego bytu w tym nadleśnictwie. Ach, jakże się ono nazywało? Już 

pamiętam, tak, tak, Herby. Piękne miejsce, owszem, choć wiele zwiedzać, to nie 

zwiedzałem, bo możliwe to nie było.  Zajęta byłam niestety innymi sprawami, ale co 



 

 

 

 

 

 

nieco mogę opowiedzieć, w zasadzie to moje miejsce zamieszkania, również mojej 

rodziny, także coś muszę wiedzieć o tym miejscu. 

Herby to nadleśnictwo z bogatą historią, trochę o tym wiem, bo rodzina moja 

mieszkała w tych okolicach od pokoleń, wszyscy byli wykształceni, tak jak ja. W tych 

okolicach chowali się partyzanci i różni powstańcy. Nie wiem co to znaczy, ale 

dobrze jest posługiwać się tymi słowami choćby po to, aby móc zabłysnąć w 

towarzystwie. Zdarzyły się tu wcale nie tak dawno pewne klęski, które niszcząc i 

powalając pnie drzew ułatwiły nam, kornikom egzystencje w jako takich warunkach, 

co pozwoliło na szybszy rozwój populacji. Tak, to brzmi bardzo inteligentnie. Wiem  

 

między innymi również to, że okoliczna przyroda sprzyja wyprawom w 

gęstwinę. Coś niecoś słyszałem też o jakichś pięknych kwiatach. Dla mnie to nic 

ważnego, mam na głowie inne sprawy, drewno, najlepiej sosnowe, ew. modrzewiowe, 

świerkowe. Ta nazwa brzmiała… Tak, już pamiętam. Różanecznik katawbijski. 

Podobno znajduję się w jakimś rezerwacie, bodajże nazywał się on ,,Cisy nad 

Liswartą”, w którym znajdują się chronione, czemu to ja nie wiem, gatunki. 

Chronionym gatunkiem powinnam być ja. Dlaczego ludzie nie chronią nas, 

korników? To powinno się rozumieć samo przez się. To niesprawiedliwe, nie mogę 

się z tym pogodzić. Chroni się różne rośliny, a takiego poczciwego i ważnego owada 



 

 

 

 

 

 

jak ja, ryjkowca nie otacza się ochroną. Słyszałam też pewne opowiastki o terenach 

podmokłych i torfowiskach, które są środowiskiem dla wielu ciekawych organizmów, 

choć nie tak ciekawych oczywiście jak ja. 

Ależ się rozpisałam, więc już koniec tego dobrego, to w końcu moja historia, 

więc właściwie to powinniśmy już do niej wrócić i dowiedzieć się co nieco o moim 

życiu. Wracając więc, kiedy tak przemierzałam te metry to trafiłam właśnie w to 

miejsce. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Dojrzałam piękną, powaloną na 

ziemię sosnę. Kiedy i w jaki sposób została powalona, to już nie wiedziałam. 

Sądziłam, że mogło to być spowodowane zimowymi problemami z nadmierną ilością  

 

lodu na drzewach lub silnymi wiatrami, które parę lat temu nawiedziły ten region. W 

sumie, dlaczego się tak o tym rozpisuję? To nie mój interes. Pragnęłam tego już w 

stadium larwalnym, kiedy pełzałam sobie w ciemnych korytarzach wyżłobionych pod 

korą i w niej i obmyślałam przyszłą karierę. Od zawsze wiedziałam, że będzie ona 

niezwykła i wtórna. 

To miejsce było cudowne, jak już wspominałam i sąsiedzi też nie byli źli. Z 

początku twierdziłam, że owady te są inteligentnymi jak na ten obszar lasu. Mogłam 

tak powiedzieć, ponieważ moje obcojęzyczne nazwisko zrobiło na nich ogromne 

wrażenie, jak cała moja postać oczywiście, choć w sumie dalej to potoczyło się 



 

 

 

 

 

 

inaczej, ale nie wybiegajmy naprzód. Dowiedziałam się, że miejsce to zajęłam po 

innym owadzie, który dokonał swego, ale nie przeszkadzało mi to, ważne, że miałam 

własny kąt. Przy mnie prawie, mieszkała moja dalsza rodzina: Kornik Drukarczyk, 

Kornik Drukarz, a najbliżej mój kuzyn Cetyniec Mniejszy. Na szczęście wokół nie 

było żadnych moich braci, co stawiało mnie w cudownym położeniu, jeśli chodzi o 

wychowanie sporej gromadki potomków. Musiałam jak najszybciej znaleźć kogoś 

odpowiedniego, ale w okolicy samców jak na lekarstwo. Byłam pewien, że to kwestia 

paru chwil, więc cierpliwie czekałam i stało się. 

To był wspaniały moment. Przedstawił się. Cóż za zbieg okoliczności,  

 

nazywał się również Cetyniec Większy, a jego wspaniałe, obcojęzyczne nazwisko 

Tomicius Piniperda zbiło mnie z odnóży. To był ten sam gatunek, ojciec moich 

potomków, tak. Nie był tej masy co ja, można powiedzieć, że schudł biedaczek nieco, 

ale nie przejmowałam się, takie jest w końcu życie. Moje maleńkie do tej pory 

mieszkanko, złożone z jednego podłużnego korytarzyka, zakończonego stylowym 

wyjściem w kształcie fajki, zaczęłam rozbudowywać. Mój partner pomagał mi  w tym 

niezgorzej, używał swoich szczęk, aby wydłużać tunel pod korą, podziwiałam go z 

odległości, bo nie mógł przecież wiedzieć nic o moim podziwie. Jakby to wyglądało! 

Na powierzchni pnia z daleka już widać było, że przebiegają w tym miejscy wielkie 



 

 

 

 

 

 

porządki. Przy zewnętrznych wyjściach znać było całe stosy drobniutkich trocin 

,układających się w miniaturowe górki. Dość plecenia o mojej osobie, choć 

przyznam, że ciężko mi zamknąć choć chwilowo usta kiedy mówię o sobie. Trzeba 

kontynuować. Nie minęło wiele czasu, a dzięki mnie pojawiły się maleńkie nisze 

jajowe w dogodnym dla moich dzieci miejscu, tuż przy korze. Byłam wniebowzięta. 

Wspaniała rodzina i ten owad obok, ale niestety wydarzyły się pewne rzeczy, które 

zrzuciły mnie z piedestału szczęścia. 

Zaczęło się to pewnego poranka. Poczułam dziwny zapach. Jednak nie 

wpływał on na mnie jakoś niepokojąco, niestety inaczej było z ojcem moich  

 

przyszłych dzieci. On to właśnie, mój Cetyniec Większy, zaczął się dziwnie 

zachowywać, wodził czułkami wkoło i począł zbliżać się do wyjścia z mojego 

królestwa sosnowego. Próbowałam go powstrzymać, a jak, ale nic nie pomogło, znikł 

u wyjścia i już się więcej nie pojawił. Rozmawiałem później z moimi inteligentnymi 

sąsiadami, ale przeceniłam chyba ich inteligencje, bo potrafili przekazać mi tylko 

jedno: feromony. Jestem mądra, ale tego, akurat nie znałam, choć oczywiście 

przytakiwałam, jeśli tak można nazwać ruszanie moimi mocnymi szczękami. 

Nadszedł ten dzień, kiedy złożyłam moje maleńkie skarbki, ukryte w 

delikatnych jajeczkach w krótkich, wyżłobionych na kształt kołysek niszach. 



 

 

 

 

 

 

Składałam je pojedynczo, każde w oddzielne miejsce, przygotowane specjalnie na tą 

okazję. No nie powiem, udało mi się, była ich jakaś setka, albo i więcej. Kto by to 

zliczył? Jestem troskliwym rodzicem dla moich potomków, ale jednak do pewnych 

granic. Wiem na pewno to, że dobrze im było, do pewnej chwili, w której w moim 

ciałku zalęgły się wątpliwości i podejrzenia. Z jakiego powodu pytacie? No tak, 

zaczęłam o tym mówić już wcześniej, więc teraz dokończę. 

W niedalekim sąsiedztwie pojawiły się nowe owady, młode małżeństwo. Od 

razu przybyli przywitać się ze mną. Nie mogę powiedzieć, żeby przypadli mi do 

gustu, oczywiste jest nawet to, że było całkiem odwrotnie. Przedstawili się jako  

 

Przekrasek Mróweczka. Cha! Jak można się tak nazywać? To śmieszne! 

Zapowiedzieli, że spodziewają się dzieci, wyglądali na zadowolonych, a mnie coś 

tknęło, jednak nie byłam pewna o co chodzi. Mogłam pomyśleć, że moja owadzia 

intuicja nigdy, ale to nigdy się nie myli. Raz dwa wyrzuciłam ich z domu, pałętać mi 

się nie będą po moim królestwie sosnowym. 

Moje skarbeńki zaczęły dorastać, wychodziły z jajeczek jako formy larwalne. 

Byłam taka szczęśliwa, już widziałam ich pierwotną karierę. Drążyły sobie powolutku 

tuneliki pod korą i w niej. Wszystko toczyło się pięknie, aż do pewnego dnia. 

Zauważyłam, że moi potomkowie zaczęli znikać, mogę potwierdzić, że nie znałam 



 

 

 

 

 

 

ich dokładnej liczby, ale jednak ich znikanie zauważyłam i mocno mnie ono 

zafrasowało. Nie, muszę powiedzieć inaczej. Wściekłam się! Zła chodziłam nie 

wiedząc co robić, wgryzałam się głębiej planując karierę moich dzieci, które w 

pięknej przyszłości będą niszczyły drzewa, hamując ich rozwój i prześwietlając 

korony oraz osłabiając owocowanie i nie mogłam się z tego cieszyć. Wtedy 

zauważyłam jakąś larwę znikającą z jednym z moich skarbeńków. Domyślacie się co 

to było? To były dzieci moich okropnych sąsiadów, tych, jak im tam, Przekrasek 

Mróweczek.. Wpadłam do nich z pełną furią oczekując wyjaśnień i omal nie 

zginęłam. To było straszne. Zanim najadły się do syta, zniknęła połowa moich 

wspaniałych potomków. Pytałam się sama siebie, kto teraz będzie niszczył las i nie 

mogłam znaleźć na to odpowiedzi, bo wiedziałam, że tylko moim skarbeńkom była 

pisana tak świetlana przyszłość. 

Nie przyszłam na świat po to tylko, aby być. Moja kariera nie przebiegała tak, 

jak mi to zapowiadano i jak sama przewidywałam. Jednak nie było aż tak źle. Obeszły 

mnie słuchy, że gdzieś niedaleko stało się coś niezwykle zagadkowego, co sprawiło, 

że mimo wszystko cieszyłam się z mojego królestwa. Jeden osobnik z mojego 

rodzeństwa znalazł podobno piękny kloc drewna. Owszem, byłam zazdrosna i 

wściekałam się, że jemu również się powiodło. To nie było sprawiedliwe, ale jednak 

nie potoczyło się to tak jak on pewnie zamierzał. Wszystko widzący sąsiedzi moi 

opowiedzieli mi, że pewnego dnia, kiedy rodzina jego rozrosła się, przybyło po niego 

coś, co oni znali tylko z opowiadań. To była istota ludzka, która zabrała jego dom, na 

wielki pojazd, którym przybyła po czym odjechała. Z zeznań świadków wynikało, że 

na tym pojeździe były też inne tego typu domy. Doniesiono mi, że ten człowiek 

odjechał z tym do tartaku w celu okorowania. Tak, inteligentna jestem, wiem 

niemalże wszystko, ale domyślać się nawet nie mogłam, co to może znaczyć. 

Ucieszyłam się, że jemu się nie udało, bo jednak to okorowanie nie brzmiało 

przyjaźnie, a także z mojego szczęścia. Co ja plotę? Jakiego szczęścia? To 

najwyraźniej było przeznaczenie! 

Wszystko toczyło się własnym torem. Moje larwy dorastały i już wiedziałam, 

że niedługo staną się formą imago. Przykrzy sąsiedzi wynieśli się razem ze swoimi 

dorosłymi już dziećmi, dom mój był widocznie bezpieczny, bo nikt po niego nie 

przyjeżdżał, a ja żyłam sobie niezwykle wygodnie wgryzając się w drewno, jak to 

chrząszcz z rodziny kornikowatych ma w zwyczaju. Raz tylko wprosił się do mnie na 



 

 

 

 

 

 

podwieczorek mój niesforny kuzynek Cetyniec Mniejszy. Nie powiem, że byłam z 

tego powodu zadowolona. Cóż jednak, powygryzał trochę i kiedy uznałam, że więcej 

mi zabrać nie może, wypędziłam go raz dwa, kłapiąc na niego moimi mocnymi 

szczękami. Będzie się taki tu pałętać, och, nie za mojego życia! 

Potomkowie moi zmienili się w brązowe poczwarki, więc miałam trochę 

czasu dla siebie, bo ruchliwi to oni wtedy nie byli. Wykorzystałam to na wydrążenie 

kilku kolejnych korytarzy w moim sosnowym królestwie. W gnieździe 

poczwarkowym znajdującym się w korze, moje skarbeńki zaczęły się rozbudzać i 

wychodzić z kombinezonów otaczających ich wątłe jeszcze, ale już w pełni 

wykształcone formy. Męczyły się z tym trochę i może nawet liczyły na moją pomoc. 

Jeśli tak, to srodze się przeliczyły, bo wystarczy, że dzięki mnie pojawiły się na 

świecie. Czegóż mogły by chcieć więcej? Wystarczająco się zmęczyłam przy 

wgryzaniu się w drewno, więc wara ode mnie! Tak im oznajmiłam. 

No i w sumie to było ich wkroczenie w dorosłe życie. Byli trochę wymięci na 

początku, wstydziłam się za nich. Ja tam od razu wyglądałam pięknie. To był całkiem 

przyjemny, letni dzień. Wyleźli na zewnątrz wysuwając przez fajeczkę trociny. Choć 

tyle miałam z nich pożytku, że posprzątali. Po kolei ich niewielka gromadka, dużo 

mniejsza niż na początku, wyszła na świat. Wielu odfrunęło na pobliskie korny 

sosnowe podgryzając pędy i spełniając swoje i moje marzenia o niszczeniu lasu i 

obniżaniu wartości drewna, reszta znikła gdzieś w oddali i ich los był mi obojętny. 

Jeśli tylko pojawili się w moim królestwie wypędzałam ich. Nie byli mi tu potrzebni, 

o nie! Wszystko było by w należytym porządku, gdyby nie jedna rzecz. 

Pewnego całkiem przyjemnego i spokojnego, chłodnego może lekko, ale 

słonecznego dnia wychyliłam połowę mojego organizmu przez wyjście. Na ziemi, 

leżały gdzieniegdzie, strącone przez wiatr gałązki, to wszystko było sprawką moich 

dzieci, które skutecznie podgryzały na czubkach drzew (sosnowych, bo taka już nasza 

tradycja gatunkowa) pędy. Odczuwałam poniekąd dumę z tego jak dobrze sobie 

radziły, choć wiadome było, że ja wszystko robiłam lepiej. Myślałam o nadchodzącej 

zimie i zastanawiałam się gdzie ją przetrwać. Już w myślach wyszukiwałam jakieś 

przyjazne korzenie lub czuby sosen, w których mogłabym się zaszyć, aby nie 

zmarznąć i bez problemu przeczekać ten zimny okres, kiedy zauważyłam coś co 

sprawiło, że zamarłam. 

Ogromne ptaszysko, z tysiąc razy większe ode mnie. Miało bandycką, czarna 



 

 

 

 

 

 

plamę na czubku łebka, natomiast z tyłu czerwoną. Widziałam biały brzuch i 

czerwony kuper, a skrzydła były czarne. Jego ubarwienie wywołało we mnie 

niepokój. Obserwowałam co ono robi i zastanawiałam się nad planem działania. 

Ptaszysko wbijało swoje pazury w korę pobliskich sosen i wyszukiwało coś ostro 

zakończonym dziobem. Stukało nim i stukało i wreszcie w moim sercu zrodziło się 

przerażenie. Wiedziałam już co się dzieje. Ono zjadało moich potomków i kuzynów, 

raz po raz jakiś ginął w jego gardzieli. Nie wiedziałam co robić, strach sparaliżował 

mnie. Myślicie, że bałam się o moją rodzinę? Nigdy w życiu, po prostu ten potwór 

zbliżał się do mnie. 

Byłam pewna, że moje przeznaczenie obroni mnie, że potwór zauważy 

ogromne, silne szczęki potrafiące wgryźć się w sosnę i ucieknie gdzie pieprz rośnie. 

Moja odwaga i upór nie pozwoliły mi cofnąć się do swojego mieszkanka, chciałam 

pokazać, że jestem silniejsza od moich potomków i ze mną nie ma tak łatwo. Już 

widziałam zdziwienie w oczach tego stwora i zrozumienie, że ze mną nie da sobie 

rady i będzie musiał się poddać odchodząc. Byłam pewna, że sąsiedzi moi, już nie tak 

wykształceni jak mi się początkowo wydawało, a już na pewno nie tak jak ja, z 

podziwem będą mi klaskali i wykrzykiwali moje imię: Cetyniec Większy, i że po 

świecie rozniesie się legenda, która dotrze również do mojej rodziny, legenda o 

Cetyńcu nazwanym na cześć jego wielkiej bitwy Ogromnym. 

Dzięcioł swoimi małymi oczkami zauważył kolejną smaczną przekąskę w 

korze pnia powalonej sosny. Przysiadł na niej i jednym szybkim ruchem schwytał w 

dziób kornika, połykając go. 


