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Gmina w obiektywie
Dziś jeszcze nie nabrała wiosennej barwy. Ale kiedy drzewa  
i krzewy puszczą liście, zazielenią się płoty i zakwitną kwiaty, 
zachwyci nas swoim urokiem.

Garbatka. Wieś, która przycupnęła przy drodze do Instytutu  
Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
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Od Redakcji
No to mamy marzec. Lubię ten miesiąc, bo wraz z nim zaczyna 

się wiosna. Zimową ciszę wypełnia gwar ptaków, czasem przygrze- 
wa słońce, wraca optymizm. Oddajemy więc w Państwa ręce marco- 
wy numer „mojej Lesznowoli” z nadzieją, że przedstawiamy kolejną 
grupę interesujących osób, mieszkających w naszej gminie. 

Zaczynamy tekstem pod nieco przewrotnym tytułem „Miałem 
szczęście”. Dlaczego przewrotnym? Będą musieli Państwo sami 
sobie na to pytanie odpowiedzieć. 

W tym wydaniu miesięcznika mamy przewagę tekstów o kobie- 
tach, ale marzec ze Świętem Kobiet ma do tego prawo. Przy okazji 
polecamy tekst o Święcie Kobiet w Wólce Kosowskiej, bo jest to 
tekst o kobietach chińskich, których w naszej gminie wiele. Warto 
poznać zwyczaje tych, którzy zdecydowali się być naszymi sąsiadami. 

Przy okazji zachęcam do wypróbowania kuchni chińskiej, która 
tym razem jest tematem naszego stałego działu kulinarnego, i do 
poznania właścicieli restauracji XingLong.

Mamy w numerze jeszcze opowiadanie o pasjach czterech ko- 
biet. Jednej, która fotografuje ciekawych ludzi, drugiej, która pomaga 
dzieciom, trzeciej, która robi batiki, i czwartej, która w marcu zdo-
była w tańcu dwa złote medale. 

Panowie występują w mniejszości, mają za to fantastyczne pa-
sje. Jeden wyprawia się na wyspy nieznane, by nadać swój sygnał, 
drugi jest człowiekiem niespokojnym, a trzeci właśnie organizuje 
memoriał.

Życzymy miłej lektury i zachęcamy jak zwykle do kontaktu 
z redakcją i zgłaszania interesujących sąsiadów, których chętnie 
odwiedzimy.

 

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Kapitan pilot Edmund Maruszewski 
wprowadził nas w pewne zakłopotanie. 
Opowiadając swoją historię pełną dra-
matycznych momentów, powiedział  
na koniec o szczęściu.

Edmund Maruszewski urodził się 
dokładnie dziewięćdziesiąt lat temu. 
Dwudziestego siódmego stycznia 
1927 roku w Sielcu, w powiecie sta-
szowskim, Maruszewskim urodziły 
się bliźnięta. Dwóch chłopców: Leo- 
pold i Edmund. Rodzice mieli dwuna- 
stohektarowe gospodarstwo, które 
dziadek kupił od Niemca za zarobio- 
ne w Ameryce pieniądze. Aby zaro-

bić, pojechał dziadek aż do Lac-
kawanna koło Buffalo, na granicy 
kanadyjsko-amerykańskiej. 

Ojciec był agronomem powia- 
towym, zakładał poletka doświad-
czalne, wprowadzał na wieś postęp.  
Wychował na gospodarstwie sze-
ścioro dzieci i jak wspomina pan  
Edmund, jako jedyni mieli we wsi 
pięć uli, pszczoły i drzewa owocowe.

Trudna młodość 
Do szkoły podstawowej cho- 

dzili bracia w Sielcu, a potem do 
gimnazjum w Staszowie. 

– Wszędzie trzeba było cho- 
dzić piechotą. W Sielcu do szkoły 
przez całe miasto z babcią piechotą. 
Do gimnazjum w Staszowie też na 
piechotę. Na obiady za siedem gro- 
szy do Caritasu – piechotą.  
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Nie było żadnej komunikacji. Cztery 
kilometry w jedną i cztery w drugą 
stronę. Nachodziłem się jak nigdy  
w życiu. Kiedy kończyłem gimnaz- 
jum, powiedziałem: „Idę do lotnic-
twa. Już nigdy nie będę tyle chodził”.

 Rok 1940. W Sielcu byli już 
Niemcy. Ojciec mojego kolegi, który 
razem z moim ojcem chodził do 
szkoły, paradował w mundurze SS,  
a my z bratem roznosiliśmy podziem- 
ne wydawnictwa. Któregoś dnia 
wracałem ze szkoły z synem tego 
esesmana, starszym ode mnie o rok. 
Do domu daleko, idziemy jak zwykle 
pieszo, a on mi gada, że już niedługo 
nas wszystkich stąd wysiedlą. Tu nie 
będzie Polaków, tylko Niemcy. Nie 
wytrzymałem i mu dołożyłem. Kie-
dy się przewracał, bardzo boleśnie 
kopnął się w kostkę żelazną podków-
ką, którą miał przybitą do obcasa,  
bo wtedy na obcasach butów nosiło 
się żelazne podkówki. Nie mógł iść. 
Ja poszedłem do domu, a on leżał 
przy rowie, aż go jakichś chłop przy-
wiózł furmanką do domu. 

Kiedy jego ojciec dowiedział  
się, kto mu dołożył, ubrał się w mun-
dur SS, przypasał szablę, założył pas 
z pistoletem w kaburze i wystrojony 
jak pajac wtargnął do naszego domu. 
Stłukł mnie dotkliwie i pewne biłby 
dalej, ale się wyrwałem, krzyknąłem: 
„Jeszcze się policzymy” i uciekłem. 
Miałem wtedy 16 lat.

Wkrótce się policzyliśmy. 
Zauważyłem, że pajac wychodził 
z domu zawsze w obstawie dwóch 
żołnierzy. Jechał do Rytwian na po-
sterunek, którego był kierownikiem, 
albo do Staszowa, do knajpy na wód- 
kę, a potem po pijanemu strzelał 
do Żydów i Polaków. Odbierał też 
Żydom złoto i obiecywał, że ich nie 
wysiedlą. Potem do nich strzelał.

Tam u nas działały Bataliony 
Chłopskie, z którymi współpracowa- 
łem. Przekazałem chłopcom infor-
mację o bandycie, a oni ustawili się 
któregoś dnia i go złapali. Dostał wy-
rok śmierci, który został wykonany. 

Rok 1944 zapamiętałem na całe 
życie. W naszej okolicy stanął front. 
Były zacięte walki. Zaczęła się 

ewakuacja ludności. Koło Bara- 
nowa Rosjanie przeszli przez Wisłę,  
a Niemcy chcieli ten odcinek odbić. 
Mój brat został wcielony do milicji. 
Dostał ruski mundur, czapkę z na-
szym orzełkiem i jeździł konno.

Zostałem w domu, bo byłem 
wyznaczony do odbierania płodów 
rolnych dla frontu. Ze strony polskiej 
byłem ja, a z rosyjskiej jakiś oficer. 
Potem już Rosjanie sami z kopców 
zabierali ziemniaki, buraki i kapustę, 
bo nikt tego nie pilnował. Któregoś 
dnia przyszedł do mnie rosyjski 
kierowca pułkownika i zapropono-
wał rakietnicę z rakietami w zamian 
za moją śliczną zapalniczkę. Zrobili-
śmy zamianę, która mi na dobre nie 
wyszła, bo on poszedł i doniósł, że 
widział u mnie rakietnicę. 

Po dwóch dniach przyszli Rus- 
cy i zapytali, czy jest u mnie broń. 
„No jest” – powiedziałem i pokaza-
łem rakietnicę. Zabrali mnie z domu, 
oskarżyli o szpiegostwo i wsadzili  
do ziemianki pilnowanej przez żoł- 
nierza z bronią. Nocą przyszła ule- 
wa. Żołnierz poszedł się schować 
pod kasztan, a mnie udało się oder- 
wać deskę z drzwi i uciec. Uciek- 
łem do domu. 

Nie pokazywałem się przez kil- 
ka dni, ale któregoś dnia napaliłem  
w kominku, bo było zimno. Zoba-
czono, że z naszego pustego domu 
idzie z komina dym. I przyszli. Wy- 
słali takiego małego gówniarza, może 
miał ze dwanaście lat, tzw. syna puł- 
ku. Stanął pod naszym oknem i krzy- 
czał: „Dajcie jeść, dajcie jeść!”. 
Potem wybili drzwi, wpadli i mnie 
zabrali. Natychmiast odbył się sąd 
polowy. Usłyszałem wyrok: „Wy- 
prowadzić za stodołę i rozstrzelać”. 

Prowadzą mnie na rozwałkę, a tu 
wjeżdża na koniu mój brat z pepe- 
szą przewieszoną przez ramię. Zoba-
czył, że mnie prowadzą, zeskoczył  
z konia, złapał pepeszę i pyta, co tu 
się dzieje. „To mój brat! – krzyczy.  
– On nie jest szpiegiem. Z tym trzeba 
iść do dowódcy frontu”. Posłuchali. 
Zabrali mnie do Rytwian, do dowód-
cy frontu. Akurat był u niego Józef 
Ozga-Michalski – pisarz, poeta, żoł-

nierz BCh, który mnie znał i za mną 
się wstawił. Dowódcą frontu ukra-
ińskiego był płk Wasyl Skopenko. 
Uwierzył mojemu bratu, że jestem 
człowiekiem z jego oddziału i wyrok 
został unieważniony. Dziś Skopenko 
ma swój pomnik w Sandomierzu.

Po małej maturze, którą zdałem 
konspiracyjnie w Staszowie, w 1946 
wyjechałem z bratem do liceum  
w Kielcach. Po maturze w 1948 po- 
szliśmy do wojska.

Początki dorosłego życia
– Z bratem rozstaliśmy się na 

dworcu w Kielcach. Brat wsiadł do 
pociągu i pojechał do oficerskiej 
szkoły piechoty do Szczecina, a ja 
pociągiem w drugą stronę do oficer-
skiej szkoły lotniczej w Dęblinie.

Kiedy kończyłem szkołę, chcia-
łem dalej studiować, ale moi prze-
łożeni postawili sprawę jasno. Tyle 
pieniędzy włożyliśmy w szkolenie, 
żeby wyszkolić cię na pilota nie po 
to, żebyś teraz szedł na studia. 

Jako porucznik pilot dostałem 
skierowanie do aeroklubu krakow-
skiego i tam, jako zastępca kierow-
nika, przepracowałem rok. Potem 
chcieli mnie przerzucić na wybrzeże 
do patrolowania morza. Nie zgodzi-
łem się. „Co ja będę latał i patro-
lował – pomyślałem – przecież to 
cholernie nudna i monotonna robota. 
Żeby tak w liniach pasażerskich, to 
co innego. To jest ciekawa praca”.  
O tę pracę piloci w wojsku walczyli 
jak diabli. Bo to i zarobki były do- 
bre, i dyscypliny takiej nie było.  
W PLL LOT człowiek sam sobie  
był kierownikiem i nie musiał co 
chwilę salutować do dachu.

Po roku zostałem wezwany do 
LOT-u. Zaproponowali mi pracę. 
Przyjąłem propozycję z radością. 
Przeszedłem przeszkolenie na sa- 
molotach Li-2. 

Li-2 to były samoloty budowane 
na licencji amerykańskiego samolotu 
Douglas DC-3, zwanego też Dacotą, 
które dali nam Rosjanie. To był 24. 
miejscowy samolot pasażerski i na 
tym samolocie rozpocząłem w PLL 
LOT pracę pilota.

… brat pojechał 
do oficerskiej 

szkoły piechoty 
do Szczecina,  

a ja do oficerskiej 
szkoły lotniczej  

w Dęblinie.

Przygoda w Bukareszcie
– To było chyba w roku 1955. 

Przyleciałem w piątek do Bukare- 
sztu. Miałem wracać do Warszawy  
w sobotę, ale w sobotę była taka 
mgła, że wstrzymano wszystkie  
loty. Przełożyłem lot na niedzielę.  
W tamtych czasach w niedzielę lo- 
tów nie było, ale nas wypuszczono. 
Po dwóch godzinach lotu zauważy-
łem, że maszyna dostaje oblodzenia. 

Mechanik mówi, że mamy tak 
duże oblodzenie, iż nie ma mowy, 
abyśmy dolecieli do Warszawy. 
Spirytus potrzebny do odmrożenia 
śmigieł i krawędzi natarcia już zu- 
żyliśmy, a oblodzenie coraz więk- 
sze. Minęliśmy góry. Mówię sobie:  
„Lecimy jeszcze pięć minut i scho-
dzę. Nie mam wyjścia”.

Schodzimy, widzę już ziemię, 
ale pojęcia nie mam, gdzie jesteśmy. 
Jest niedziela, nikt nie pracuje, nie 
ma kogo zapytać, nie ma łączności 
z Warszawą. Nagle zobaczyłem tory 
kolejowe. Mówię do chłopaków: 
„Lecimy nad torami, musimy zoba-
czyć nazwę jakiejś stacji”. Lecimy 
 i mechanik krzyczy: „Jest stacja!  
to Łańcut!”.

Jeśli Łańcut, to wiem, gdzie 
jesteśmy. Blisko będzie lotnisko  

w Rzeszowie. Lądujemy w Rzeszowie.
Lądujemy. Lotnisko zamknięte, 

nikogo nie ma. Ktoś powiadomił kie-
rownika lotniska, że wylądował jakiś 
samolot. Po jakimś czasie przyjechał 
kierownik. Mówię mu, co i jak, że 
samolot ma oblodzenie, że nie dole-
cimy do Warszawy, więc niech zor-
ganizuje jakiś autobus, żeby odwieźć 
pasażerów na stację kolejową.

Dostaję telefon z Warszawy, że 
nim pasażerowie odjadą z lotniska, 
mam ich odprawić celnie i paszpor- 
towo. – Jam mam im grzebać w wa- 
lizkach? Żart, czy co? – Mówię do 
załogi: „Spiszcie nazwiska i numery 
paszportów i niech jadą”. I pojechali.

Zostaliśmy na lotnisku. Było tro-
chę jedzenia, chłopaki zorganizowali 
po kielichu i tak uczciliśmy szczęśli-
we lądowanie. 

Lot do Zurichu
– Latałem potem na Iłach. Zaczą-

łem od Iła-12, potem były Ił-14, 18, 
62. Za każdym razem przechodziłem 
trzymiesięczne szkolenie w Rosji. 

Lecieliśmy samolotem Ił-14 do 
Szwajcarii na lotnisko w Zurichu. 
Lecieliśmy pod wiatr. Obserwowa-
łem z pewnym niepokojem, że ten lot 
pod wiatr bardzo nam zżera paliwo. 

Przelecieliśmy nad Monachium i zro-
biła się piękna pogoda. Dwadzieścia 
minut przed lądowaniem w Zurichu 
łączymy się z wieżą. Słyszę, że pogo- 
da tam też jest piękna. Widoczność 
nieograniczona i błękitne niebo. Nie 
ma się co martwić. W takich warun-
kach dolecimy spokojnie.

Dziesięć minut przed lądowa-
niem nagle przyszły z gór chmury. 
Zakryły lotnisko. Pierzyna. Widocz-
ność zero. Dostajemy informację, że 
mamy lecieć na zapasowe lotnisko 
do Berna. Bierzemy kurs na Berno, 
ale po chwili kontroler z wieży infor-
muje mnie, że na lotnisku w Bernie 
jest dokładnie taka sama pogoda jak 
w Zurichu. Co robić?

Latałem wielokrotnie do Zurichu 
i wiedziałem, że wyposażenie tego 
lotniska jest fantastyczne. Mówię do 
kontrolera: „Wracam do Zurichu. Nie 
mam wyjścia. Muszę wylądować  
w Zurichu”. 

Na pasie do lądowania w Zuri- 
chu były dwie radiolatarnie. W sa-
molocie przyrządy, które wskazują, 
czy nie jesteśmy zbyt nisko i czy nie 
odchodzimy od pasa. Mamy radiowy 
system nawigacyjny ILS, który daje 
ścieżkę schodzenia i kierunek. To są 
wspaniałe urządzenia. Ponieważ była 
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mgła i nie było wiatru, schodzili- 
śmy jak po maśle. Mam w samolocie 
precyzyjny radar, kontroler z wieży 
mówi, że wszystko jest OK, więc nie 
ma potrzeby, żeby mnie prowadził. 
Na początku pasa jest choinka świa-
teł sodowych, które przybijają mgłę 
na wysokość pięćdziesięciu metrów; 
miałem jeszcze w samolocie wyso-
kościomierz radiowy, więc byłem 
spokojny. 

Schodzimy. Wypuszczam pod-
wozie, klapy, mijam światła sodowe. 
Wiem, że jestem nad pasem, ale 
pasa nie widzę. Mechanik melduje, 
że jesteśmy piętnaście metrów nad 
ziemią, dziesięć metrów, a ja nie wi-
dzę ziemi. Siedem, sześć – ziemi nie 
ma. Schodzę „na macanego” i nagle 
dotykam kołami betonu. Cud. 

Dobrze, że miałem takie ułoże- 
nie samolotu, że nie uderzyłem 
przednim kołem. Nacisnąłem na 
hamulce i dalej po pasie jechałem  
na busolę, bo nic nie było widać.  
Pas miał dwa i pół kilometra dłu-
gości. Stanęliśmy w połowie pasa. 
Mgła była tak gęsta, że jak podjechał 
po nas samochód z napisem Follow 
me, musiałem uchylić okno, żeby  
go zobaczyć i nie przejechać.

Gdy pasażerowie opuścili samo- 
lot, przyszedł do mnie kontroler 
z wieży i pyta: „Powiedz, co ty 
masz za dodatkowe urządzenie na 
pokładzie, że w takich warunkach 
wylądowałeś?”. Wskazałem mu na 
nos. Nie chciał uwierzyć. Zabrałem 
go za nędzną dietę na koniaczek,  
bo przecież mi pomagał.

Przygoda nad Okęciem 
– Szczęście nie opuściło mnie 

też, gdy pilotowałem Iła-18. Było 
to tak. Po starcie z lotniska Okęcie 
zapaliła się czerwona lamka sygna-
lizująca pożar. Mechanik zamiast 
wziąć gaśnicę i sprawdzić, co się 
dzieje, przez nieuwagę wyłączył trzy 
silniki. Najpierw pierwszy, potem 
powiedział, że się pomylił i że to nie 
pierwszy silnik się pali, tylko trzeci, 
więc wyłączył trzeci. Na dwóch 
mogę spokojnie wylądować, ale on 
zaczął manipulować przy przełączni-
kach, które odcinają paliwo, by pom-
py nie pracowały na sucho. Odciął 
paliwo i wyłączył kolejny silnik.  
Na wysokości 200 metrów, na jed- 
nym silniku, leciałem z pasażera-
mi w stronę Piaseczna. Katastrofa 
wisiała w powietrzu.

Z wciekłości walnąłem mechani-
ka łokciem w brzuch i powiedziałem:  
„Spadaj stąd”. Dałem pełny gaz  
i przez 30 sekund, bo tyle mi wolno 
lecieć na jednym silniku, robię run- 
dę. Jestem na pasie nad wyścigami 
konnymi na Służewcu. Boję się wy- 
puścić podwozie, by nie spowodować 
dużych oporów. Jestem pewny, że 
będę lądował gdzieś na polu, a tu 
chałupa, tu jakaś gruszka, dosłownie 
nie ma gdzie siadać. Dałem ćwiartkę 
klap, żeby zwiększyć siłę nośną i po-
myślałem: „Może do pasa dociągnę”. 
Dałem połowę klap i zorientowałem 
się, że mam do pasa jakieś dwieście 
metrów. Krzyknąłem do mechani- 
ka: „Dawaj podwozie!”. Wypuścił 
podwozie i w tej samej sekundzie 
dotknęliśmy ziemi. Co do ułamka 
sekundy.

Mogę powiedzieć, że miałem 
w życiu szczęście. Za działalność 
w konspiracji byłem dwukrotnie 
odznaczany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Przela-
tałem szczęśliwie dwadzieścia dwa 
tysiące godzin i dziesięć milionów 
kilometrów. Kiedy odchodziłem na 
emeryturę, otrzymałem najwyższe 
odznaczenie Polskich Linii Lotni-
czych LOT – honorową Odznakę  
I stopnia z trzema diamentami. Poje-
chałem do Rzymu, by za pośrednic-

… pojechałem do Rzymu, by za pośred-
nictwem naszego papieża Jana Pawła II 
podziękować Bogu, że nade mną czuwał.

Maruszewski poleciał do Rzymu. 
Gdy wrócił w południe następnego 
dnia, pierwsza wiadomość, jaka  
czekała na niego na lotnisku, była  
jak grom z nieba. Maria umarła.

– Przed wylotem powiedziała mi: 
„Wiesz, miałam dziś taki okropny 
sen” – i zaczęła płakać. „To ja nie po-
lecę – powiedziałem. – Ale nie, skąd, 
leć, to nie ma znaczenia. Wrócisz, to 
ci opowiem” – i wypchnęła mnie za 
drzwi. Nigdy się nie dowiedziałem, 
co to był za sen. Marek umarł na raka 
mózgu, gdy miał szesnaście lat.

Kilka lat później Edmund Maru-
szewski jeszcze raz spróbował ułożyć 
sobie życie. 

 – Z sąsiadką, z Asfaltowej. 
Często przychodziła do telefonu i tak 
się zasiedziała, że została – śmieje 
się pan Edmund. Krystyna pięknie 
jeździła na łyżwach. Świetnie znała 
język angielski i węgierski. Była 
świetną stenografką. Któregoś roku 
zabraliśmy ośmioletniego syna Rafa-
ła i pojechaliśmy na dwutygodniowy 
obóz do Kołobrzegu. Uparła się, 
żebyśmy wracali nie przez Gdańsk, 
tylko przez Poznań. W tamtą stronę 
uparła się, żeby po drodze obejrzeć 
każdy mijany cmentarz. Taka była.

Wracamy. Jest grudzień, mamy 
półtorej godziny do Warszawy, mija- 
my jakąś przydrożną restaurację, a żo- 
na mówi, żebyśmy poszli na obiad. 
Zawracamy. Zanim zamówiliśmy, 
zanim przynieśli, zanim zjedliśmy – 
minęło półtorej godziny. Jechaliśmy 

volkswagenem garbusem. Na tyl- 
nym siedzeniu spał ośmioletni Rafał, 
syn z drugiego małżeństwa. Było 
kilka minut po szesnastej. Mżawka. 
Byliśmy przed Sochaczewem. Droga 
wąska, z przeciwka jadą na światłach 
samochody. Oślepiają nas. Nagle, 
kilka metrów przed sobą zobaczyli-
śmy ciężarówkę. Nieoświetlony star 
stał na jezdni z otwartą z tyłu klapą. 
Za późno, by uniknąć zderzenia. 
Uderzyłem w tył stara. 

Pierwszy raz jechałem z zapię- 
tym pasem. Volkswagen ma krótką 
maskę. Wpadliśmy na klapę. Mnie  
z synem wojskowe pogotowie zabrało 
do wojskowego szpitala w Warsza-
wie. Żonę zabrało drugie pogotowie. 

Po trzech dniach odwiedziła mnie 
w szpitalu teściowa. Powiedziała, że 
Krystyna nie żyje. Powiedziała jesz-
cze: „Szczęście, że wy żyjecie”.

 Geroge Bernard Shaw, irlandzki 
dramaturg, prozaik i filozof, powie-
dział kiedyś: „Szczęście przez całe 
życie! Nikt by tego nie mógł znieść, 
to byłoby piekło na ziemi”. Nie 
zapytaliśmy, co na ten temat sądzi 
kapitan pilot Edmund Maruszewski, 
mieszkaniec Magdalenki. Kiedy się 
żegnaliśmy, powiedział, że nie lubi 
bezczynności. Trzydzieści pięć lat 
latał, a drugie trzydzieści pięć zajęło 
mu pszczelarstwo i myślistwo. Dziś 
nadal ma pszczoły i… winogrona. ■

twem naszego papieża Jana Pawła 
II podziękować Bogu, że nade mną 
czuwał. Ojciec Święty przyjął mnie 
na prywatnej audiencji.

Tyle radości, ile smutku
W życiu niestety musi być  

równowaga. Tyle dobra, ile zła. 
Tyle radości, ile smutku. O życiu 
kapitana pilota Edmunda Maru-
szewskiego można napisać grubą 
książkę. Wybraliśmy z tej niena-
pisanej książki tylko fragmenty. 
Człowiek, który mówi, że miał  
w życiu szczęście, był człowiekiem 
twardym, któremu los nie oszczę-
dził życiowych dramatów.

Ożenił się w 1965 roku jako 
ostatni z kolegów. Nie spieszył się. 
Nie miał mieszkania. Dziewczyna, 
tak jak on, pracowała w PLL LOT. 
Byli szczęśliwym małżeństwem. 
Gdy Edmund Maruszewski prze-
latał pierwszy milion kilometrów, 
dostał premię. Talon na samochód 
od premiera Józefa Cyrankiewicza. 
Był właścicielem pierwszego w Lo- 
cie samochodu. Wynajęli na Moko-
towie mieszkanie. Ulica nazywała 
się Asfaltowa, choć na niej były 
kocie łby. 

Maria była poważnie chora na 
serce. Chciała mieć dziecko – mimo 
opinii lekarzy, którzy z uwagi na 
serce odradzali jej macierzyństwo. 
Urodziła syna. Była radość, łzy 
szczęścia. Marek dobrze się rozwi-
jał. Gdy miał dwa i pół roku, pan 

… przelatałem 
szczęśliwie dwadzie- 

ścia dwa tysiące  
godzin i dziesięć mi-
lionów kilometrów.
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cHODzę PO zieMi 
Najważniejsze, żeby jeden człowiek w drugim  
zobaczył człowieka. Mnie, kiedy robię zdjęcia, nie  
interesuje uroda. Szukam duszy. Chcę ją w człowieku  
zobaczyć, żeby uchwycić jej indywidualne, ulotne  
piękno. I to fotografuję.

… nigdy się nie wie, kiedy 
spotyka się tę niezwykłą osobę, 

od której można się czegoś  
dowiedzieć i nauczyć.

– Jestem z takiego domu, w którym sztuka  
i wszystkie zdolności manualne były postawione 
zawsze bardzo wysoko. Uważało się, że trzeba 
umieć jak najwięcej. Wstyd jest nie wiedzieć, 
ale jeszcze większy – nie dać sobie rady – mówi 
Beata Wielgosz, mieszkanka Woli Mrokowskiej.

– Wychowywali mnie głównie dziadkowie, 
którzy przeżyli wojnę. Mama niezwykle utalento-
wana, ciągle nieobecna, podróżująca po świecie, 
podejmująca odważnie wyzwania, pokazywała 
mi, jak znaleźć piękno w zwykłych rzeczach,  
jak z niczego stworzyć rzecz zachwycającą.  
Uczyła mnie, że zawsze trzeba mieć dobre wyj-
ście z trudnych sytuacji. Jak przyjdą Niemcy czy 
jak przyjdą Ruscy, trzeba być przygotowanym. 
Mnie się wydaje, że to wspaniałe, bo to nie buduje 
ludzi roszczeniowych. Nawet kiedy przez pewien 
czas byłam samotną, bezrobotną matką z dziec-
kiem, bez tego ważnego wsparcia i bliskiej obec-
ności rodziny, to ani przez moment nie miałam 
poczucia, że ktoś inny niż ja sama jest odpowie-
dzialny za tę trudną sytuację, brak wsparcia ze 
strony państwa. Nigdy nie uważałam, że powin-
nam być jakoś preferencyjnie traktowana.

Dlatego chciałam mieć dom, a później dziec-
ko, żeby i ono miało szansę rozwoju przez ten 
rodzaj wychowania. Wieś daje tę szansę inaczej 
niż miasto, gdy wyłączą nam Wi-Fi i prąd,  
to też sobie trzeba dać radę. 

POKOCHAŁAM TO MIEJSCE
Po kilku minutach rozmowy z Beatą Wielgosz wie-

dzieliśmy, że mamy do czynienia z kobietą, która otwar-
cie mówi nam, jaka jest. Niczego nie udaje, wie, czego 
chce, co może, co umie. Wie, co chciałaby zrobić. 

Działkę w Woli Mrokowskiej kupiła w 2003 roku. 
– Zobaczyłam pole truskawek i pięć akacji. Ponieważ  

jestem osobą, która sobie wszystko wizualizuje w stop- 
niu nawet czasem wykraczającym poza możliwość reali- 
zacji, wyobraziłam sobie, że fajnie byłoby właśnie tutaj 
mieć dom. I ten dom, tak jak chciałam, zbudowałam. 
Sama go projektowałam, sama go budowałam, na bie- 
żąco na niego zarabiałam. 

Jak miałam taką możliwość, żeby się bawić w wy- 
kończenie domu, w jakiś design, w jakieś formy, w ja- 
kiś minimalizm – to się bawiłam. Mój dom jest inny  
i bardzo jest mi tu dobrze. Pokochałam to miejsce.  
Tu urodziło się moje dziecko, a przez przedszkole,  
przychodnię, szkołę, spacery, kontakty z innymi ma- 
mami – poznawałam ludzi. 

Myślę, że nasza pani wójt o tym wie, że te miejsco-
wości, takie jak Wola Mrokowska, Stefanowo i inne,  
są oparte na kobietach chodzących z wózeczkami, to  
do sklepu, to do przedszkola, niemających chodnika. 
One wszystkie są często z dwoma fakultetami, ale też  
z trzecim dzieckiem, uwięzione w domu. Są bierną  
częścią społeczeństwa z ogromnym, niewykorzysta- 
nym potencjałem.

fot. Beata Wielgosz



moja Lesznowola

14 15

Oczywiście mam świadomość, że gdyby moje dziec- 
ko wychowywało się np. w Portugalii, to otoczenie, 
estetyka, obycie artystyczne byłyby zupełnie inne. Ale 
bardzo lubię to miejsce, lubię życie wiejskie, mój ogród  
i okoliczny las, a z czasem bardzo ważni stali się dla 
mnie sąsiedzi. Kiedy przeniosłam się z Warszawy, dosyć 
szybko się zorientowałam, że zmieniło się wszystko. 

Zrozumiałam, że wszystko trzeba odtworzyć od pod-
staw. Choć to tylko 25 czy 27 kilometrów od Warszawy, 
jest to zupełnie inny świat. Ale pojawili się wspaniali 
Dawidczykowie i pan Kordus, bardzo ciekawy człowiek,  
i inni ludzie. 

Na Nowy Rok powiedziałam do mojego partnera: 
„Łukasz, jest Nowy Rok, a ja mam straszną potrzebę,  
by iść do ludzi. Bierzemy szampana i kieliszki. Z kielisz- 
kami nas nie wyrzucą. I idziemy od rogu”. Poszliśmy 
do Jaromirskich i chodziliśmy od domu do domu, ale się 
skończył szampan. Nikt nas nie wygonił, chociaż byliśmy 
zaskoczeniem.

Mnie ludzie ciekawią. Chciałabym w jakiś sposób 
sprawić, żeby ta społeczność się znała. Uważam, że jest 
dużo lepiej, jak ludzie się znają, niż jak pozostają w izo-
lacji po domach. Dlatego próbuję robić różne rzeczy. 

KAŻDY MA DUSZĘ
Oglądałam program o fundacji Jamiego Olivera, 

brytyjskiego kucharza, który w swojej ojczyźnie pro-
wadzi krucjatę przeciw karmieniu dzieci w stołówkach 
szkolnych fast foodami. Założył on fundację dla dzieci, 
które nie zdały egzaminów, które miały różne problemy. 
Zaczął je uczyć gotowania. I dzieci zrozumiały, że jest 
w nich jakiś talent, którego wcześniej, w procesie nauki 
nie zobaczono, nie wychwycono. Pomyślałam sobie, że 
podejmę taką próbę jak Jamie. Dam tym dzieciakom  
coś do ręki, żeby je czymś zająć. 

Będziemy siedzieć na podłodze, zredukujemy ławki, 
będziemy oglądali różne rzeczy i będziemy normalnie 
rozmawiali o tym, że można mieć fantastyczną hurtow-
nię bransoletek, można z pasją pomagać zwierzętom,  
być DJ-em i scratchować, można robić wzmacniacze.  
W szkole w Mrokowie jest 660 dzieci. Kiedy mój syn 
był w trzeciej klasie, prowadziłam zajęcia z dzieciakami. 
Opowiadałam o fotografii. Nie tłumaczyłam, co to jest 
flesz, przesłona, migawka, bo nie to jest najważniejsze. 
Najważniejsze jest, żeby jeden człowiek zobaczył w dru-
gim człowieka. Żeby nie myślał sobie, że będzie celem 
moich zdjęć, bo jest ładny. Będzie celem zdjęć, bo ma duszę. 

Praca z dwudziestką piątką dzieci była bardzo trudna. 
To była klasa z dodatkowym pedagogiem, bo tam są też 
dzieci z problemami. Są dzieci azjatyckie, jest dziew-
czynka, która przyjechała z Węgier. Dałam im białą 
kartkę i nożyczki. Na początku nie bardzo rozumieli, co 
wspólnego mają ta biała kartka i nożyczki z fotografią. 
O co chodzi? Poprosiłam, żeby z tej kartki każdy wyciął 
taki kształt, jaki go opisuje. Myśleli chwilę, a potem 

grupa zaczęła pracować. Chłopiec, który jest z autystycz- 
nym problemem, wyciął białe jajo i zasłonił twarz. Nie-
które dziewczynki wycięły koronę, a inne chciały przez 
to, co wycięły, opowiedzieć o tym, czego się już w życiu  
dowiedziały. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego ktoś sobie 
wyciął właśnie to. A potem pozowaliśmy. Myślę, że zro- 
zumieli, że nikt nie został wyróżniony urodą. Dzieci, 
które były najbardziej przebojowe, też nie zostały wyróż-
nione, a te, które były słabsze, introwertyczne i ciche, nie 
zostały napiętnowane. 

Miałam też inny pomysł. Chciałam, by ludzie 
zobaczyli siebie i swoich znajomych w inny sposób niż 
zwykle, bo ludzie oglądają w lustrze tylko swoją gło- 
wę. Dosłownie i w przenośni. Bardzo mało jest takich, 
którzy widzą człowieka jako całość. Potrafią, patrząc  
na fotografie, zobaczyć głębię, charakter, duszę. Pomy- 
ślałam, że będę robiła powiększenia zdjęć. Wezmę  
dziewczynki, które znam, zrobię czarno-białe zdjęcia  
i powieszę w oknie cegielni na rogu Alei Krakowskiej  
i Rejonowej. Będę je zmieniała co dwa tygodnie czy  
co miesiąc. Ludzie bardzo reagują, gdy widzą na portre-
cie twarz znajomego. W ten sposób spowoduję, że zaczną 
się sobie przyglądać. Analizować. Zobaczą, że w fotogra-
fii, w portrecie nie o urodę chodzi, tylko o coś więcej.  
O człowieka. 

CZŁOWIEK W OBIEKTYWIE
Beata Wielgosz zawodowo patrzy na ludzi przez 

obiektyw fotograficznego aparatu. Nim zdecydowała  
się studiować fotografię w Państwowej Szkole Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi, zdawała na grafikę w warszawskiej 
ASP. Zdawała dwa razy bez skutku. Udało się za trzecim 
razem, kiedy złożyła papiery również w PWSTiF. Dostała 
się na obie uczelnie. 

– Pamiętam, przyszłam do domu i powiedziałam: 
„Mamo dostałam się i tu, i tu, i nie umiem zrezygno- 
wać”. Spałam po kilka godzin. Dwie uczelnie artystycz- 
ne. Gdyby to jeszcze było malarstwo, ale to była grafika.  
To jest rzeźnia, to jest 21 zaliczeń w semestrze. „Się  
ślepnie i się kreśli”. Ma się sadystycznych pedagogów. 

 Skończyłam obie uczelnie, ale zawodowo zajęłam  
się fotografią. Nie żałuję, bo to pasjonujące zajęcie, ale  
w ogóle nie mam w sobie takiego narcyzmu i chwalenia 
się. Ja nie potrafię ogłaszać: „Wczoraj fotografowałam 
José Carrerasa, a jutro będę fotografować Marine Le 
Pen”. Otóż nie. Mam z tym problem i na pewno wolę 
opowiadać o tym, jak ratowałam psa.

To, co ja robię w swojej pracy, a czego nie wiedzia- 
łam wcześniej i czego dowiedziałam się po 15 latach, to 
to, że ja ludziom, których fotografuję, daję zastrzyk ener-
gii i wiary w siebie. I to mnie karmi. Tak jak aktora kar-
mią brawa, tak mnie to karmi. Nie to, że będę podpisana, 
nie to, że ktoś z boku mnie zauważy. Nie, mnie to peszy. 

Dla mnie jest ważny człowiek i jego energia. Jak ko- 
goś spotykam, to bardzo mocno odbieram jego energię. 

fot. Beata Wielgosz

… zawodowo patrzy na ludzi 
przez obiektyw  

fotograficznego aparatu.
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To, co się z nim dzieje. I to są różne historie. To, że ktoś 
był zdradzony, a teraz postanowił zrobić sesję dla „Play-
boya”, żeby coś udowodnić, albo to, że ktoś jest bardzo 
przebojowy, a nienawidzi tej sytuacji, gdy jest odarty.

Kiedyś wydawało mi się, że jako kobieta jestem 
gorszym fotografikiem, a potem zrozumiałam, że jestem 
lepszym. Lepszym, bo jako kobieta często mam lepszy 
kontakt z ludźmi, sprawiam, że sesja jest dla nich zupeł-
nie innego rodzaju przeżyciem i w konsekwencji wycho- 
dzi lepiej. Moi modele lubią kontakt ze mną, a potem 
wracają i histerycznie się upierają, że to mam być znowu 
ja. Ci ludzie dostają ode mnie poczucie bezpieczeństwa  
i to, co im obiecuję. A ja niczego nie obiecuję na wyrost.

Moja kariera tak się potoczyła, że wcale nie zabiega-
jąc o to, stałam się specjalistką od trudnych VIP’ów. To 
specyficzna nisza w tym zawodzie. To nie są landszafty. 
Inaczej jest, gdy fotografuję kobiety, a inaczej, gdy przy-
chodzi do mnie mężczyzna. Mężczyzna wchodzi do ate-
lier i nawet go nie interesuje, kto go będzie fotografował. 
Przyszedł i liczy się tylko to, że on tu jest. Nieważne, czy 
to będzie pan A, pan D, czy znany pan C. Oni wchodzą  
z własnym wizerunkiem samych siebie.

 Facet siada i… „będę cię podrywał… będę udawał 
miłego… będę czekał, co mi masz do zaproponowania”. 
A po dwudziestu minutach: „nie wiem, po co tu przysze-
dłem”. – Ja myślałam, że zrobię kogoś narcystycznego,  
a przed sobą mam rozjechane dziecko. 

Z kobietami jest zupełnie inaczej. Babki są zbudo- 
wane inaczej. Ja jestem zakochana w kobietach, w ich 
energii, potencjale, możliwościach. Niestety widzę też,  
że kobiety bardzo często są wychowywane w naszym 
kraju w takiej funkcji użytecznej mężczyźnie. Mamy  
tu patriarchat.

Na sesji jestem najlepszym przyjacielem fotografo- 
wanej kobiety. Gramy do tej samej bramki. Im zależy  
i mi zależy, żeby wszystko było jak trzeba. Jak mam do 
fotografowania brzydką panią, to nie wybiorę ładnej ma- 
kijażystki, jak ktoś jest gruby, to go nie przebieram 10 
razy, jak ktoś jest znany, to zabraniam przebierać, bo nie 
można takich rzeczy robić. 

Znam wielu fotografików, w tym bardzo znanych, 
takich, którzy prowadzą różne show z modelkami i mó- 
wią: „Dla mnie nieważne jest, jaki nastrój ma osoba, 
którą fotografuję”. Ja pracuję inaczej, bo dla mnie jest  
to bardzo ważne. To jest czas, który razem spędzamy  
w studio. Często wiele bardzo długich godziny – i dla 
mnie to ważne, z kim je spędzam i co z tego mam. 

Nigdy się nie wie, kiedy spotyka się tę niezwykłą 
osobę, od której można się czegoś dowiedzieć i nauczyć. 
Ludzie, których spotykamy na drodze, kształtują nas,  
budują i dają nam energię. To jest dla mnie najważniejsze  
i tego szukam. To mi daje poczucie wartości. Chciałabym,  
żeby ludzie, z którymi pracuję, z którymi się spotykam, 
skorzystali na tym kontakcie ze mną. Nie chcę dawać 
sobie prawa do ich oceny i mądrzenia się.

Pamiętam takie zdarzenie. Jechałam na zdjęcia do 
Kobiety Roku. Miałam na oddziale dziecięcym zrobić se-
sję z dyrektorką szpitala onkologicznego we Wrocławiu. 
Jechałam tam z rozpędu. „Jutro jedziesz do Wrocławia” – 
powiedziała mi producentka. W pociągu dotarło do mnie, 
gdzie jadę. Dzwonię do producentki i mówię, że ja się  
nie nadaję na oddział onkologii dzieci. Moja mama jest  
w szpitalu onkologicznym, to mnie wykończy, to straszne. 

Jednak nie wysiadłam z pociągu. Pojechaliśmy na 
zdjęcia. Pani dyrektorka fantastycznie opowiadała o tym, 
co robią dla tych dzieci, a z boku przy niej chodziła taka 
pani: przynieś, podaj, pozamiataj. I w końcu dyrektorka 
mówi, że to jest ta najważniejsza osoba. I zależało mi, 
żeby jej zrobić zdjęcia, bo dyrektorka może ją najwyżej 
pochwalić albo dać podwyżkę, a zdjęcia to jest takie 
zauważenie inaczej, to jest bardzo ważne. 

JAK BYŁO Z FOTOGRAFIĄ
– Z fotografia było tak. Jako jedna z dwóch dziew-

czyn dostałam się na fotografię. Studia były bardzo faj- 
ne dzięki kontaktom z ludźmi. Zrozumiałam, że jeżeli 
na Sundance Film Festival – największym corocznym 
festiwalu filmów niezależnych w USA – jakiś film dostaje 
nagrodę, to od jutra ta nagroda zmienia świat i już nie 
możemy robić sztuki tak, jak robiliśmy i widzieć, tak 
jak widzieliśmy. Musimy mieć świadomość tego, co się 
wydarzyło. To mnie zafascynowało. 

Na drugim roku zrobiłam do magazynu ELLE serię 
zdjęć na osiem stron i zaczęło się piekło. Nasze polskie 
piekło, bo u nas nikt nie wierzy, że można coś zrobić bez 
protekcji, układów itp. Że na pewno z kimś spałam, albo 
że zapłacone. Tak myśleli nie tylko studenci, ale i wykła-
dowcy, którzy byli fotografikami. To było nie do zniesienia, 

ale zrozumiałam, że tak właśnie jest w tym świecie,  
i że trzeba to unieść. Trzeba się z tym zmierzyć. 

Zazdrośnicy nie wiedzieli, że można pójść do redak-
cji ELLE, pokazać swoje portfolio i dostać robotę. To się 
nie mieściło w ich głowach. Może dlatego, że sami byli 
niewolnikami układów i układzików? Nie wiem. 

Miałam „pracownię” w domu koleżanki. Któregoś 
dnia powiedziała mi: „To musi się skończyć. Ty już nie 
możesz u mnie w domu robić zdjęć”. A ja na to: „Będę 
siedzieć i robić, aż wszystkie techniki, wszystkie nega- 
ywy sprawdzę”. Ona: „To będą wieki”, a ja: „No to  
trudno”. Ona: „Nie. Już cię umówiłam w ELLE”.  
Tak się zaczęło. 

Pokazałam swoje zdjęcia, w większości czarno-białe, 
i bardzo się podobały. Ja sama robiłam te zdjęcia. To zna- 
czy sama wybierałam modeli, sama ich malowałam, 
sama fotografowałam, robiłam światło i stylizację. Kiedy 
zaproponowali, bym zrobiła pierwszą sesję, strasznie się 
przy tym pochorowałam, bo to była praca zespołowa. 
Była stylistka, asystenci, oświetleniowcy.

 Myślałam wtedy: „Boże, będę pod tym podpisana,  
a mnie się to nie podoba”. Nie mogłam pogodzić się  
z utratą kontroli. Z drugiej strony, ta moda była dla mnie 
ciekawa. Miałam już w głowie zdjęcia Helmuta Newtona 
i Petera Lindbergha. A potem jakoś tak automatycznie  
przesunęłam się z mody w kierunku portretu i w pewnym 
momencie byłam najczęściej pracującym dla wszystkich 
gazet fotografikiem. A potem przyczepiono do mnie ta- 
ką łatkę, że jak trzeba sfotografować gwiazdy stare i już 
brzydkie, do tego jeszcze wredne, to dzwoni się po Wiel-
gosz. I rzeczywiście fotografowałam wszystkie te cięż- 
sze przypadki. 

Teraz jest etap taki, że nie jestem czynnie pracują- 
cym fotografikiem. Przynajmniej nie w takim nieludz-
kim wymiarze jak kiedyś. Wydaje mi się, że z takiej po- 
trzeby dawania energii ludziom trochę się nomen omen 
wypstrykałam. Pomyślałam sobie, że może ja teraz po-
winnam zacząć od życia brać, a niekoniecznie się spalać. 
Mało kto wie, że zawodowa fotografia to niesłychanie 
ciężka praca, jeżeli się ją traktuje serio. Ja po solidnej 
sesji od 7 rano do 11 wieczorem nadaję się tylko do re-
animacji. Poza tym jest mnóstwo dzieciaków, które mają 
dobrej klasy aparaty i już myślą, że są Avendonami.  
Ja przechodzę nieco na pozycję mentora. 

Teraz mam tak, że pracuję dla biznesu, dla firm i ta 
praca jest znacznie szersza tematycznie. Dalej jest foto-
grafia, ale też strony internetowe, PR, stylizacja, strategia 
wizualnej komunikacji, czasem jakaś elewacja budynku, 
jakiś billboard, reklama. Z firmami jest bardzo trudno, 
nie ma tam profesjonalnego kontaktu artystycznego jak 
w agencji czy piśmie z modą. Jest bardzo trudna komuni-
kacja, wzajemne zrozumienie celów i potrzeb oraz nawet 
języka. Jeżeli się zagapię, to czuję, że za chwilę oni by 
mnie najchętniej przemielili. Sami czasem już nie wie-
dzą, co jeszcze mogą ode mnie uzyskać. Jak wpływamy 

fot. Beata Wielgosz

… po solidnej sesji  
od 7 rano do 11 wieczorem 

nadaję się tylko  
do reanimacji.

na mieliznę, to mówię wtedy: „Bardzo przepraszam,  
ale mam inną propozycję” i odchodzę. 

Mam ciągle apetyt na robienie nowych rzeczy. 
Czekam na właściwy moment, aby zrobić jeszcze coś 
większego, zadziwić siebie i innych. Tylko żeby mi się 
chciało, bo taki projekt musi być całkowicie pod moją 
kontrolą. Od estetyki, całościowego stylu, po najdrob-
niejszy detal taki jak kroje czcionek, zdjęcia na Facebo-
oku czy światło i cień. A nawet zapach kawy. To będzie 
coś z pogranicza architektury, marketingu, muzyki  
i inwestowania w startupy. W Woli Mrokowskiej coś 
takiego wisi w powietrzu, tylko trzeba to dostrzec,  
wymyślić, spiąć w całość. Na ten moment czekam. ■

 
Więcej na stronie beatawielgosz.com
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święto Kobiet  
w Wólce Kosowskiej

Tego dnia drzwi restauracji XingLong były otwarte 
zwłaszcza dla pań. W Wólce Kosowskiej, która już od 
dawna stała się symbolem międzynarodowej współpracy, 
Chinki z naszej gminy obchodziły Święto Kobiet. Było 
kolorowo, wesoło, smacznie i sympatycznie. Obchody  
święta zaszczycił ambasador Chińskiej Republiki Ludo- 
wej Xu Jian z małżonką, i możemy zaświadczyć, że też 
bawił się świetnie. Nad okrągłymi stołami unosił się 
gwar radosnej biesiady.

Większość pań nawet na chwilę nie rozstawała się  
z iPhonami i dokumentowała wszystko, co działo się na 
scenie. A było co fotografować. Na pokazie mody panie 
w tradycyjnych kolorowych sukniach z parasolkami  
i wachlarzami w dłoniach przypomniały to, co większość 
z nas kojarzy z obrazem kobiety Dalekiego Wschodu. 
Potem salą zawładnęły popisy wokalne i nastrojowe 
dźwięki muzyki do tańca z wachlarzami. Między stoła-
mi krążyły panie z losami, a potem odbyło się oficjalne 
wyczytywanie szczęśliwych numerów. Zwycięzcy, zawsze 
witani owacjami, zgłaszali się z radością po odbiór na-
gród. A ponieważ zabawa odbywała się w chińskiej  
restauracji, nie mogło zabraknąć tradycyjnej kuchni. 
Stoły uginały się od najlepszych przysmaków przygoto-
wanych przez chińskich kucharzy. ■

moja Lesznowola
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Gdy była w ósmej klasie  
i sprowadzała się z rodzicami  
do Jastrzębca, powstawał pierw-
szy budynek Centrum Chińskiego 
w Wólce Kosowskiej. Nie przy-
puszczała, że będzie z tymi  
Chińczykami współpracować.

Pani Michalina Jarmuż jest po- 
znanianką, kiedy więc poznanianka 
osiedlała się na Mazowszu, nie było 
jej łatwo. A co mają powiedzieć Chiń- 
czycy i Wietnamczycy, kiedy osie-
dlają się w naszej gminie? 

Wierzymy pani Michalinie na sło- 
wo, że kiedy z rodzicami zostawiła 
Wielkopolskę i tata podjął pracę w In- 
stytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk w Jastrzęb-
cu, ośmioklasistce, która musiała pod 
koniec pierwszego semestru zmienić 
szkołę, kolegów, otoczenie, łatwo  
nie było. To był rok 1995. Michalina 
w połowie roku trafiła do szkoły  
w Mrokowie. 

– Szkołę ukończyłam bardzo do- 
brze. Miałam czerwony pasek, choć 
okupiony wielką ilością łez. Nie wie-
działam, jakie zasady funkcjonują 
w nowej szkole, bo nikt mi tego nie 
powiedział. 

Potem był wybór liceum. Nie 
znając środowiska, nie wiedząc,  

jakie licea są w Warszawie, musia-
łam nagle podjąć decyzję. Wybrałam 
liceum sióstr Nazaretanek w War-
szawie. To była moja decyzja. Ważna 
w moim rozwoju i w tym, czym się 
teraz zajmuję – w pomocy innym. 
Tego byłam uczona, wpajano mi to  
w szkole i w domu. Mieszkałam  
w internacie, a na weekendy przyjeż-
dżałam do Jastrzębca. Ukończyłam 
liceum. Potem wybrałam studia. 
Psychologię stosunków międzykultu-
rowych, czyli relacja między ludźmi 
pochodzącymi z różnych krajów  
i interpretację zachowań ludzkich, 
nie tylko na podstawie cech indywi-
dualnych i sytuacyjnych, ale również 
na podstawie podłoża kulturowego. 

To był fantastyczny kierunek, po- 
nieważ łączył wszystko to, co mnie 
interesowało. W trakcie studiów 
stwierdziłam, że warto pomyśleć, co 
tak naprawdę mogłabym tutaj, w swo- 
jej gminie robić. Miałam wybór: 
dalej mieszkać w Warszawie i tam 

pracować, czy wrócić do Jastrzębca. 
Wybrałam pracę tutaj, dla środowi- 
ska, w którym mieszkam. Kiedy 
przyszedł czas obrony mojej pracy 
magisterskiej, stwierdziłam, że pora, 
by zacząć realizować swoje pomysły.

CUDZOZIEMCY W SZKOLE
Udało mi się zainteresować urząd 

gminy w Lesznowoli projektem skie-
rowanym do wszystkich szkół na te-
renie gminy. Wtedy jeszcze w szkole 
byli praktycznie wyłącznie uczniowie 
z polskich rodzin. Wyszłam z propo- 
zycją projektu przygotowującego ucz- 
niów polskich do obecności cudzo-
ziemskich kolegów i koleżanek w ich 
klasach i szkołach. 

Projekt polegał na tym, że każda 
klasa miała cykl zajęć międzykultu-
rowych, podczas których nie tylko 
opowiadałam o Chinach czy Wietna-
mie, ale generalnie o różnorodności 
kulturowej. O tym, dlaczego ludzie 
inaczej się zachowują w różnych 

TaK zaczęła się 

MOJA  
HISTORIA

fot. z archiwum prywatnego Michaliny Jarmuż

… dla nawet najmniejszych dzieci zmiana miejsca zamieszkania, 
a tym bardziej zmiana obszaru kulturowo-językowego, jest ogrom-

nym wyzwaniem i ogromnym stresem.

moja Lesznowola
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sytuacjach, dlaczego zdarza się tak, 
że gdy mówimy do cudzoziemca  
i przekazujemy nieprzyjemną infor-
mację, czasem się uśmiecha. 

Wśród Wietnamczyków i Chiń- 
czyków zdarza się, że uśmiech ozna-
cza nie tylko zadowolenie, ale rów-
nież zawstydzenie. W sytuacjach, 
kiedy się krępują albo nie chcą się 
przyznać, że nie rozumieją tego, co 
my mówimy, często się uśmiechają. 
Są też kultury powściągliwe emo-
cjonalnie, w których się nie okazuje 
emocji tak, jak w naszej kulturze. 
Mówiłam o takich sprawach jak 
przestrzeganie czasu, o punktualno-
ści, bo z tym też jest różnie w zależ-
ności od obszarów kulturowych. To 
były tego typu zajęcia - pokazujące 
różnorodność kulturową i przygoto-
wujące do pracy w klasie wielokul-
turowej. 

Mówiłam do dzieci i do nauczy-
cieli: „Może się tak zdarzyć, że  
do waszej klasy będzie chodził np. 
chłopiec z Chin. Jak może się zacho-
wywać? Dlaczego nie będzie chciał 
się na początku z nikim bawić? Jak 
wyzbyć się obiegowych stereotypów 
dotyczących cudzoziemców: co 
jedzą, jak się modlą, w co wierzą, 
itp.?”. Odpowiedzi na te pytania  

interesowały nie tylko uczniów, ale 
i nauczycieli. 

Projekt był bardzo ważny, ale dla 
mnie osobiście najważniejsze rzeczy 
działy się potem. Wtedy, kiedy do 
szkół na terenie gminy trafili ucznio-
wie z innych krajów. 

Stereotypom ulegamy wszys- 
cy. Biorą się często z braku wiedzy 
i z zasłyszanych informacji. Jeżeli 
kogoś lub czegoś nie znamy, coś jest 
inne, obce, często się tego boimy.  
To jest nasz mechanizm obronny. On 
naszemu mózgowi bardzo pomaga  
w podejmowaniu szybkich decyzji  
w ciągu dnia. 

Ważne jest, żeby podejmować 
edukację międzykulturową od naj- 
młodszych lat, bo dzieci jeszcze 
stereotypów nie mają. One zaczy-
nają się kształtować w późniejszym 
wieku. Takim nastoletnim. Wtedy 
młodzież zbiera wszystkie informa-
cje, jakie posiada i zaczyna wyrabiać 
swoje własne opinie, w tym również 
swoje własne stereotypy. Dlatego tak 
ważne jest działanie już od najmłod-
szych lat. Także w przedszkolach. 

Pani Michalina oprócz pracy  
z dziećmi szkoliła również nauczy-
cieli. W ramach dwóch projektów na 
terenie gminy szkoliła nauczycieli 

głównie ze szkoły w Mrokowie, 
gdzie procent uczniów chińskich  
i wietnamskich jest największy. To 
były szkolenia podpowiadające, jak 
pracować z uczniami odmiennymi 
kulturowo. Dodatkowo prowadzi- 
ła spotkania dla rodziców z Chin  
i Wietnamu, w trakcie których prze-
kazywała im informacje, jaki jest 
system edukacji w Polsce oraz jakie 
oczekiwania wobec dzieci i rodzi- 
ców ma polska szkoła. Spotkania  
te cieszyły się dużą popularnością.

TRUDNE DZIECIŃSTWO
Kiedy do Polski przyjeżdżają ro- 

dzice z dziećmi w wieku szkolnym 
czy przedszkolnym, obowiązkiem 
rodziców jest zapisanie dziecka do 
szkoły. Tak stanowi nasze prawo. 
Ale ten medal, tak jak każdy, ma 
dwie strony. Tą gorszą jest sytuacja, 
w jakiej znajdują się dzieci, które 
idą do szkoły, nie znając języka. I to 
jest ogromne wyzwanie dla dziecka, 
bo ono trafia do obcego środowiska, 
gdzie są zupełnie inne zasady niż te, 
do których przywykło.

Właśnie o takich sytuacjach 
mówi program pani Michaliny 
Jarmuż. 

– Jeśli są to dzieci w wieku 
przedszkolnym, przeżywają ogrom-
ny stres. Często my, dorośli, bagateli-
zujemy sprawę myśląc, że dziecko  
w przedszkolu albo w 1-2 klasie 
szkoły podstawowej sobie poradzi. 
Natomiast dla tych nawet najmniej-
szych dzieci zmiana miejsca za-
mieszkania, a tym bardziej zmiana 
obszaru kulturowo-językowego, jest 
ogromnym wyzwaniem i ogromnym 
stresem. Dzieci różnie reagują.

 Są dzieci, które przestają mówić. 
Są dzieci, które zaczynają mieć obja-
wy depresji. Wyzwania dla dzieci  
w późniejszych klasach szkoły pod-
stawowej, a zdarza się również, że  
i w gimnazjum, są naprawdę ogrom-
ne. Tu jest bardzo dużo kwestii indy-
widualnych, które decydują o tym, 
jak to dziecko sobie poradzi. Ważne 
jest wsparcie rodziców i szkoły.

 Szkoła musi niemówiącego  
po polsku ucznia przyjąć i musi go 

rozliczać z wiedzy, którą zdobył  
w szkole. Dzieci, nie znając języka  
polskiego, nagle muszą pisać spraw- 
dziany z historii, z przyrody, z geo- 
grafii – w zależności od tego, na 
jakim są etapie nauczania. Dostają 
testy z literatury polskiej, testy z pol- 
skiej gramatyki, choć nie mówią 
po polsku. Te dzieci z góry wiedzą, 
że do następnej klasy po prostu nie 
przejdą. Nauczyciele nie mają na-
rzędzi, jak weryfikować wiedzę, jak 
uczyć, żeby nauczyć, i jak oceniać. 

Ja przez cały czas wspieram 
edukację dzieci chińskich i wietnam-
skich w polskich szkołach. Pomagam 
im nie tylko w aspekcie psycholo-
gicznym i adaptacji kulturowej, ale 
też bardzo często pomagam im  
w lekcjach. 

W przypadku szkoły w Mroko-
wie uczniów pochodzenia chińskie- 
go i wietnamskiego jest ok. 13-14% 
i ta liczba wzrasta. System edukacji 
w Polsce dzieciom cudzoziemskim 
zapewnia raptem 5 godzin zajęć po-
zalekcyjnych w tygodniu (2 godziny 
nauki języka polskiego i 3 godziny 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych). 
Nie jesteśmy w stanie nauczyć się 
języka obcego w ciągu pięciu godzin 
w tygodniu. Kiedy ja uczyłam się an-
gielskiego w zakresie rozszerzonym, 
miałam tych godzin 8-9 tygodniowo. 
Miałam też parę lat na to, żeby się 
nauczyć, a nie króciutki okres.

Ważne jest, żeby dzieciaki cho-
dziły na język polski po szkole, ale 
one nie dają po prostu rady. Około 
ósmej zaczynają się lekcje. Dzieci 
siedzą na wszystkich lekcjach 5-7 go-
dzin. Słuchają lekcji w języku, któ-
rego nie rozumieją, a potem jeszcze 
muszą iść na lekcje języka polskiego 
albo wyrównawcze i jeszcze potem 
się uczyć. Trudno się dziwić, że po 
takiej dawce wiedzy dzieci mają po 
prostu psychosomatyczne objawy. 
Bolą je brzuchy, bolą je głowy i żad- 
ne nauki nie są już w stanie do nich 
dotrzeć. Szkoła tak naprawdę ma 
często związane ręce. Dlatego też 
między innymi tak ważne jest wspar- 
cie zewnętrzne. Fundacja Świat na 
Wyciągnięcie Ręki, z którą jestem 

związana, bierze udział w wielu  
projektach, działaniach wspierają-
cych szkoły zarówno w gminie, jak  
i poza nią.

Jeżeli mówimy o dzieciach 
cudzoziemców przychodzących do 
polskich szkół, to mamy tutaj do 
wsparcia zarazem dzieci, rodziców, 
nauczycieli i środowisko polskie. Do 
póki mamy w szkole 2-3 cudzoziem-
skich dzieci, problemu nie ma. One 
są w klasie maskotkami. Wszyscy je 
wspierają. Fajnie jest mieć koleżankę 
Chinkę. Natomiast kiedy mamy, tak 
jak w Mrokowie, 14-15% cudzoziem-
skich uczniów w szkole, po kilkoro 
w każdej klasie, wtedy jest to ogrom-
ne wyzwanie.

POMAGANIE MNIE MOTYWUJE
Najbardziej w pracy motywuje 

mnie to, że mogę tym dzieciom po- 
móc. Żeby to zrozumieć, trzeba tak 
jak ja widzieć ucznia, który siedzi  
i dosłownie wyrywa sobie włosy  
z głowy, ponieważ ma takie zaburze-
nie obsesyjno-kompulsywne, że żeby 

chociaż na chwilę pozbyć się stre- 
su, musi wyrwać sobie włosy.  
Pamiętam, że kiedy wspierałam  
proces adaptacji takiego ucznia  
w polskiej szkole, po miesiącu, po 
dwóch wspólnych spotkaniach nagle 
zaczęłam dostrzegać jego uśmiech, 
większą otwartość i chęć do rozmo-
wy. W takich sytuacjach widzę,  
że to, co robię, ma sens. 

Dwa lata temu podczas ferii 
utworzyliśmy w szkole w Mroko- 
wie grupę gimnazjalistów polsko-
-chińsko-wietnamską i miała ona 
za zadanie stworzyć grę do nauki 
języka polskiego. Powstały takie 
mini rozmówki po polsku. Pod ko-
niec zajęć niektórzy polscy ucznio-
wie powiedzieli mi, że teraz bardziej 
rozumieją swoich kolegów z Chin  
i Wietnamu. To było dla mnie bardzo 
ważne, bo to trudny obszar. Kiedy 
nagle zacieśniają więzi i zaczynają 
się kolegować, to jest fajne.

Generalnie mogę powiedzieć, 
że nasza gmina, jej mieszkańcy są 
otwarci na sąsiadów z innego kraju. 

… najbardziej w pracy motywuje mnie to, 
że mogę tym dzieciom pomóc.
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Nauczyliśmy się żyć wspólnie.  
Myślę też, że jest to o tyle łatwiej- 
sze w przypadku Wietnamczyków  
i Chińczyków, ponieważ my nie ma- 
my tutaj zderzenia dwóch różnych 
religii, co byłoby zderzeniem warto-
ści, a to może powodować konflikty.

Mamy też taki stereotyp, z któ- 
rym się zetknęłam, że Chińczycy 
i Wietnamczycy na terenie naszej 
gminy mają dużo pieniędzy, bo jeż-
dżą fantastycznymi samochodami. 
Ludzie nie wiedzą, że w tej kultu-
rze ważna jest bardzo hierarchia. 
Ważne jest też pokazywanie swojego 
dorobku życiowego. Jeżeli stać nas 
na fajny samochód, to znaczy, że je-
steśmy pracowici, wykształceni, a to 
oznacza, że jesteśmy bardzo wyso- 
ko w hierarchii. Takich ludzi należy 
szanować. 

Bardzo często Wietnamczycy, 
Chińczycy, którzy mają fantastyczne 
samochody, mieszkają w warunkach, 
w których naprawdę żadne z nas 
nie chciałoby mieszkać. Oczywiście 
są ludzie, którzy mają fantastyczne 
domy. Bo to, ile mamy pieniędzy, 
świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy 
pracowici. Wietnamczycy np. lubią 
nosić różne markowe rzeczy - nieko-
niecznie oryginalne. Robienie kopii 
nie jest niczym złym. Zarówno, jeżeli 

chodzi o Wietnam czy Chiny, o kul- 
turę tych krajów, to mistrz, czyli ktoś, 
kto coś wymyślił, czy nauczyciel jest 
tak doskonały, że odwzorowywanie 
mistrzostwa jest tylko zaszczytem 
i szacunkiem wobec mistrza. Więc 
robienie kopii nie jest niczym złym. 

Z moich szkolnych doświadczeń 
i pracy z rodzicami cudzoziemskimi 
odnotowałam jeszcze jedno doświad-
czenie. Początkowo rodzice chiń-
skich i wietnamskich dzieci w ogóle 
nie chodzili na zebrania. Dlaczego? 
Bo zebrań w chińskich i wietnam-
skich szkołach nie ma. Nie wiedzieli, 
co to jest zebranie. Tam szkoła poza 
tym, że nauczyciel ma ogromny  
autorytet, szacunek i jest tym mi-
strzem, zapewnia swoim uczniom 
wszystko. Od książek po przybory 
szkolne. Rodzic o nic się nie martwi. 
Nauczyciel wszystko mówi ucznio-
wi, podaje na tacy. Jak mu się kończy 
zeszyt, to dostaje nowy. A tu, poza 
tym, że trzeba wszystko dla dziecka 
przygotować, to jeszcze nasz model 
pracy w szkole jest taki, że jest waż-
na ta współpraca rodziców ze szkołą. 
Ważne jest bywanie na zebraniach. 
Trzeba być na zebraniu i pokazać,  
że nam zależy. A ich nie było. Dla-
tego zrobiliśmy takie szkolenia dla 
rodziców i wietnamskich, i chińskich 

z tłumaczami, czego szkoła od nich, 
jako od rodziców, oczekuje. To było 
ważne. Po tym zaczęli uczęszczać  
na zebrania. 

To są ludzie, którzy bardzo du- 
żo pracują. Od rana do wieczora. 
Zawsze w sobotę, a zdarza się, że 
również w niedzielę. Dzieci mają 
swoją rolę społeczną i to nie jest tak, 
że mama czy tata z nimi lekcje od-
rabia, jak często u nas. Dziecko jest 
odpowiedzialne za swoją edukację, 
za swoje stopnie. Jak ma młodsze 
rodzeństwo w domu, to jeszcze musi 
się opiekować tym rodzeństwem. 
Rola tego najstarszego też bywa bar- 
dzo trudna. Mają inne obowiązki niż 
nasze dzieci. I to wszystko trzeba 
wiedzieć, żeby zrozumieć problem  
i pomagać w jego rozwiązaniu. 

Kiedy to wszystko obserwuję, 
poznaję, kiedy pomagam i widzę tego 
rezultaty, to coraz częściej myślę, jak 
wielki trud, jak ogromną pracę mu-
szą wykonać dzieci obcokrajowców, 
które chodzą do naszych szkół. 

Warto się czasem nad tym zasta-
nowić, kiedy podczas szkolnych uro-
czystości w Mrokowie podziwiamy 
chińskie i wietnamskie dzieci wy- 
stępujące przed swoimi i polskimi 
rodzicami. ■

… ważne jest, żeby podejmować edukację międzykulturową  
od najmłodszych lat, bo dzieci jeszcze stereotypów nie mają.

Światowej sławy śpiewak operowy Wiesław Ochman maluje.  
Malarstwo jest jego pasją. – Bardzo mnie tacy ludzi inspirują –  
powiedziała Alicja Kolasa, do której przywiodły nas tkaniny artystyczne.

Co  
w duszy gra

Dzieciństwo, młodość, edukacja – ten okres życia 
pani Alicji związany jest z naszą gminą. Z gospodars- 
twem rodziców przy Alei Krakowskiej. Tu, w rodzinnym 
domu, pani Alicja nauczyła się, że życie nie polega tylko 
na tym, by brać. Od mamy i ojca nauczyła się pewnej 
estetyki i dostrzegania piękna. 

– Mama miała gust – mówi pani Alicja. – Wymyśla- 
ła dla siebie i dla córek fryzury. Zawsze ładnie ubierała 
nas, kiedy miałyśmy wyjść. Wiedziała, jak zestawić 
bluzkę ze spódnicą i choć pracowała w gospodarstwie, 
zawsze wyglądała dobrze. Ja to oceniam tak: jeśli ktoś 
obiera sobie jakiś styl i trwa w tym przez lata, to musi 
mieć wyczucie artystyczne. Mama wpoiła w nas poczu-
cie, że trzeba się ubrać, i że to ma znaczenie. Zresztą, 
jak sięgam pamięcią, w rodzinie artystów nie było. Jeśli 
mam jakieś poczucie artystyczne, to zawdzięczam je 
mamie. Przy czym, żeby nie było nieporozumień, ja nie 
jestem artystką. Jestem ekonomistką.

Pani Alicja z wykształcenia jest ekonomistą, a jej 
mąż inżynierem, technologiem żywności. Z uwagi na 
pracę państwo Kolasowie na siedemnaście lat opuścili 
Lesznowolę i przenieśli się do Tarczyna. Potem do Ka-
zimierza nad Wisłą i znowu wrócili do Tarczyna. Mąż 
pracował w zakładach przetwórstwa owoców i warzyw, 
a były to czasy, gdy ta gałąź przemysłu świetnie prospe-
rowała. Był to dobry okres w życiu państwa Kolasów ze 
względu na kontakty towarzyskie i warunki finansowe. 

– Było mieszkanie, była praca, mogliśmy się rozwijać.

POWRÓT
– Działkę, na której teraz mieszkamy, 23 lata temu 

otrzymaliśmy jako darowiznę od rodziców. To było 17 
lat po tym, jak opuściliśmy te strony. Powrót nie był łat- 
wy. Znajomi sprzed lat wyprowadzili się albo pozakła-
dali rodziny. Mieszkaliśmy tu, ale pracowaliśmy dalej 
w Tarczynie. Trudno mi było z powrotem się odnaleźć, 
nawiązać kontakty, tym bardziej że tutaj mieszkało już 

dużo nowych ludzi. I my też czuliśmy się tak, jakby- 
śmy wprowadzili się do nowej miejscowości. Na szczę-
ście obok mieszkali jeszcze rodzice, więc było raźniej.

Państwo Kolasowie postawili dom, ale ich syn,  
Leszek, już nie potrafił zaadaptować się w tym miej- 
scu. Szkołę podstawową skończył w Tarczynie, średnią  
w Warszawie, potem były studia w Warszawie i Finlan-
dii, potem był Londyn, a teraz Józefosław.

ROBÓTKI RĘCZNE
– Robótki ręczne zawsze wokół mnie krążyły. Mama 

nie malowała i nie rysowała. Miała nas w domu pięcioro, 
na głowie gospodarstwo i nie miała czasu, żeby się taki-
mi rzeczami zająć. Dla niej było ważniejsze, żebyśmy byli 
wykształceni i mogli się usamodzielnić. 

Ja ten czas znalazłam. Najpierw był chyba haft i ob- 
rusy richelieu. Jeszcze pracowałam zawodowo, ale już 
coś w międzyczasie wyszywałam. Pamiętam, że obrusa-
mi obdarowałam znajomych i miejscowy kościół. Takie 
pasje często pomagają w trudnych chwilach. Pomagają 
się odnaleźć i wyciszyć.

fot. z archiwum prywatnego Alicji Kolasy
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– Pani Alicja wspomina jeszcze obraz, który nama- 
lowała, mając kilkanaście lat. O tych pierwszych pracach 
zawsze się pamięta. Może nie był wybitnym dziełem, 
ale przez długie lata leżał na strychu w domu rodziców. 
Kiedy gdzieś się zawieruszył, pozostał żal, że dziś miałby 
wartość sentymentalną. A potem przyszła pora na gobe- 
liny. Gobeliny, które najpierw zobaczyła na wystawie,  
a potem...

– Pamiętam, że wypchnęłam żonę mojego szefa na 
zajęcia z gobelinów, bo ona chciała się czymś zająć. Ale 
jak zobaczyłam, że ona to robi, to pomyślałam: „Może  
i ja spróbuję?”. Udało się, choć nie była to decyzja błyska-
wiczna. Od wystawy, którą zobaczyłam, minął rok. Tyle 
potrzebowałam, by zmierzyć się z tą techniką. Poszłam 
się uczyć do Ewy Kamińskiej (artysta plastyk, instruktor-
ka w pracowni tkackiej „Przeplotki” w GOK Lesznowo- 
la – o pani Ewie pisaliśmy w „mojej Lesznowoli” nr 2,  
w tekście „Tkaczki są fajne”). Dziś na swoim koncie  
mam około 50 gobelinów. Kwiaty, akty, pejzaże, posta- 
cie i abstrakcje. 

– Wśród gobelinów pani Alicji są też i te wyróżnio- 
ne w finale Warszawskiego Biennale Tkanin Artystycz-
nych, nagrodzone na Ogólnowarszawskiej Wystawie 
Konkursowej „Gobelin Roku 2011 w Kadrze” i Ogólno-
polskim Przeglądzie Amatorskiej Tkaniny Unikatowej  
w Bydgoszczy. 

Niektóre powędrowały w świat. Część do Japonii,  
do Włoch i Niemiec. Niektóre są też w polskich domach 
jej przyjaciół. Ale są też i takie, które na zawsze pozosta-
ną w mieszkaniu. Takie, z którymi łączą się jakieś prze-
życia, albo takie jak ten, który wisi w pokoju męża. Ten, 
który już miał polecieć do Stanów; był kupiec, całkiem 
dobra cena, ale mąż kategorycznie zaprotestował 
i gobelin pozostał.

– Nie wszystkie rzeczy trzeba zachować dla siebie. 
Jeżeli komuś się coś podoba, to niech sobie kupi. Jeżeli 
widzę, że ktoś ma wielką ochotę, ale cena jest zbyt 
wysoka, to z niej schodzę. Niech cieszy czyjeś oczy za 
mniejsze pieniądze. Dla mnie jest ważne, że moja pra- 
ca jest w dobrych rękach. Sama sprzedaż nie jest  
moim celem.

 Ponieważ pani Alicja jest, jak o sobie mówi,  
raczej niespokojną duszą, przyszedł czas na ceramikę.  
W pracowni w Piasecznie zaczęły powstawać przed-
mioty, które nie wymagały tak wielu tygodni pracy jak 
gobeliny. Pojemniki, tarcze zegarów, talerze, podgrze- 
wacze, anioły. Przedmioty, które łatwiej było oddać  
w prezencie. 

– Myślę, że mam trochę szczęścia w tym swoim zma-
ganiu się z różnymi robótkami. Zawsze na mojej drodze 
pojawiają się osoby z pasją. Wtedy chodzę do takich 
grup dla przyjemności, żeby mieć z nimi kontakt.

BATIKI
 – Kiedyś w jakiejś lokalnej prasie przeczytałam  

o warsztatach robienia batików w Milanówku. Pomyśla-
łam: „A może pojadę”. Wsiadłam w samochód i pojecha- 
łam. Zajęcia zorganizowały dwie panie. Jedna, Ewa 
Janiszewska, jest historykiem sztuki, drugą była artystka 
malarka Olga Cieślak. 

Cztery lata temu pojechałam po raz pierwszy. Wie-
działam, czym są batiki, ale nie wiedziałam, jak to się 
robi i czy to ma sens. Ale prowadzące były takie fajne  
i takie szczęśliwe, że trochę osób się tym zainteresowa- 
ło i przyszło, że zostałam.

Batiki to technika malarska polegająca na kolejnym 
nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który 
farbuje jedynie miejsca nieprzykryte warstwą wosku. 
Taki proces powtarza się wielokrotnie. Batiki schną na 
słońcu i chyba w słońcu prezentują się najpiękniej. 

– Kiedy promienie słońca przebijają się przez war-
stwy materiału, powstaje coś na kształt poruszanych na 
wietrze witraży. Na takich plenerach pani Alicja była już 
kilka razy. Grupa, która na początku liczyła kilka uczest-
niczek, w ubiegłym roku rozrosła się do kilkudziesięciu. 

Teraz pani Alicja ma dwie pasje. Na lato i na zimę.  
W zimie tka gobeliny, a latem maluje batiki.

– Czy mam talent? Chyba mam wyczucie tak jak ma- 
ma. Talent to może 10%, reszta to jest to, co w duszy gra. 

Robienie gobelinów to takie odtwarzanie. Patrzymy 
na zdjęcie, obraz i odtwarzamy. Batiki to co innego. Jest 
wosk, jest jego zapach, który uwielbiam, i za każdym 

… ja nie jestem 
artystką. Jestem 

ekonomistką.

… pani Alicja ma dwie pasje.  
Na lato i na zimę. W zimie tka gobeliny,  

a latem maluje batiki.



moja Lesznowola

28

zanurzeniem w barwniku otrzymujemy co innego.  
Efekt końcowy jest czasem nieprzewidywalny.

W gobelinie liczy się cierpliwość, w batiku nie. Batiki 
to jest tworzenie. Trzeba mieć wizję. Wiedzieć na począt-
ku, jaki kolor chcemy uzyskać na końcu, bo batik farbuje 
się od koloru najjaśniejszego do najciemniejszego. W tym 
chyba człowiek bardziej czuje się artystą, choć nieprofe-
sjonalnym. Są tacy, którzy mówią, że gobelin jest trudny. 
Jak się coś nie uda, to trzeba pruć. Ja nie pruję. Mówię 
tylko: „Dobra sztuka zawsze się obroni”. (śmiech)

Pasje w życiu są potrzebne. Ja mam swoją i mąż ma 
swoją – ule. Dzięki temu nie wchodzimy sobie w drogę. 
Jak wiozę swoje prace na wystawy, to on jest kierowcą 
i tragarzem, a ja mu za to pomagam upłynnić nadwyż-
ki miodu wśród moich licznych koleżanek. Jeśli ma się 
pasję, to jest się czym zająć. Nie wyobrażam sobie, jak 
można nic nie robić i nie mieć pasji. To musi być straszne.

– W życiu pani Alicji są gobeliny i są batiki. Był haft 
i była ceramika. Artystyczne dusze już takie są, że cią- 
gle potrzebują nowych wyzwań i kontaktu z ludźmi. 

– To budujące, że coś pozostawię po sobie.

LEKARSTWO NA STRES
– Jak jestem zestresowana i nie mogę sobie poradzić 

z emocjami, to wsiadam w samochód i jadę na koncerty. 
Często bywam w Radziejowicach, raz do roku jadę do 
Żelazowej Woli na koncert i do Łazienek. Jadę sama. Jest 
mi wtedy dobrze. Raz tylko zdarzyło się tak, że pojecha-
łam do Łazienek, żeby się odstresować, ale się nie udało. 
Nim wróciłam do domu, mąż też poszedł się odstreso-
wać, do pszczół… I nas zalało. Rurka pękła i mieliśmy 
jezioro w hallu. „Po co ty jechałaś na koncert? A po co ty 
poszedłeś na działkę?!” Po tym wszystkim był remont. 

Już taka jestem. Pojadę, pochodzę, posłucham, 
popatrzę na ludzi, jak słuchają. Ja się na tym nie znam. 
Ja mogę zatańczyć, ale nie zaśpiewać. Ale lubię słuchać. 
Mnie to wycisza i uspokaja. ■

… artystyczne dusze już takie są, 
że ciągle potrzebują nowych  
wyzwań i kontaktu z ludźmi.
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PLAC W WARSZAWIE
Gdyby nie ta propozycja, pan Marian nie byłby 

mieszkańcem naszej gminy. Nie byłby przez czternaście 
lat sołtysem, nie byłby radnym, nie napisałby swojego 
rysu historycznego pt. „Iwiczna, Lesznowola, Piaseczno 
na Mazowszu”. 

„Panie kierowniku, sprzedam panu plac w Warsza-
wie” – zaproponował panu kierownikowi pracownik. 

– Powiedziałem żonie i zaczęliśmy się zastanawiać. 
Co stolica, to stolica – i o pracę łatwiej, i wynagrodzenie 
z pewnością lepsze. Postanowiliśmy plac w Warszawie 
obejrzeć.

Pojechaliśmy na dworzec, wsiedliśmy w pociąg i uda- 
liśmy się do Warszawy. Okazało się jednak, że z tej War- 
szawy trzeba jeszcze prawie trzydzieści kilometrów 
jechać, żeby ten plac zobaczyć. 

Nie sądzę, aby mój instruktor przyłączenie Leszno-
woli do Warszawy przewidział, ale „placem w Warsza-
wie” okazała się działka w Starej Iwicznej, na której 
rosły truskawki. Podjęliśmy z żoną decyzję: kupujemy  
i zaczynamy budowę domu. Wzięliśmy pożyczkę i zaczę- 
ła się budowa. Tak trafiliśmy do Lesznowoli. 

Z mojej rodzinnej wsi do Starej Iwicznej było 208 
kilometrów. Trasę tam i z powrotem pokonałem ciągni-
kiem Ursus C-330 jedenaście razy. Podróż zajmowała mi 
osiemnaście godzin, bo ciągnik jechał dwadzieścia pięć 
kilometrów na godzinę. Przywoziłem na budowę domu 
materiały, bo w moich stronach było je wówczas łat- 
wiej kupić.

To były niezapomniane podróże. Jechałem, śpiewa-
łem, gadałem sam do siebie, paliłem papierosy. Wszystko, 
żeby tylko nie zasnąć.

Pamiętam, był lipiec. U nas we wsi odbywał się od-
pust Matki Boskiej Szkaplerznej i bardzo chciałem na ten 
odpust zdążyć. Wracaliśmy z Iwicznej. Ja prowadziłem 
ciągnik, syn jechał na przyczepie. Wyjechaliśmy z Łuko-
wa, chciałem szybko pokonać niegłęboki rów, ale ciągnik 
podskoczył, uderzyłem głową w dach kabiny, raptownie  
skręciłem w prawo kierownicą, żeby nie uderzyć w stary  
dąb i jakoś z tej opresji szczęśliwie wyszedłem. Na od-
pust zdążyliśmy.

Urodził się we wsi Hołowno w powiecie włodaw-
skim. Liceum ogólnokształcące ukończył w Parczewie. 
Liceum pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej. Potem zaocz-
nie studiował pedagogikę w Studium Nauczycielskim w 
Lublinie i Krakowie. Studiował też historię na Uniwersy-
tecie Warszawskim. 

W Poznaniu ukończył Wojskową Szkołę Pożarniczo-
-Kwatermistrzowską, a Studium Mechanizacji i Kadr 
Kierowniczych w Rolnictwie przy Uniwersytecie Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Oboje państwo Kurczukowie pracowali najpierw  
w liceum w Parczewie. Żona Zofia, polonistka po stu-
diach na UW, tak jak pan Marian była w liceum nauczy-
cielką. Poznali się w harcerstwie, a potem spotkali na 
studiach w Warszawie.

Ponieważ jako nauczyciel pan Marian zarabiał  
niewiele, dorabiał jako instruktor, prowadząc przez osie- 
mnaście lat kursy samochodowe. W efekcie został kie- 
rownikiem Ośrodka Szkolenia PZMot w Białej Podlaskiej. 
Któregoś dnia jeden z podległych mu instruktorów przy-
szedł do szefa z propozycją. 

Ze wsi Hołowno w gminie Podedwórze na  
Lubelszczyźnie do Iwicznej jest kawał drogi.  
Ponad dwieście kilometrów. Samochodem  
to pestka. Jakieś trzy godziny jazdy. Ale ciągni- 
kiem – to już wyprawa. Tę trasę ciągnikiem  
Ursus C-330 Marian Kurczuk pokonywał  
kilka razy w miesiącu. 

człOWieK Nie-
sPOKOJNY

… przez długi okres swojego 
życia pan Marian był pilotem, 

przewodnikiem wycieczek  
krajowych i zagranicznych.

moja Lesznowola
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Kiedy spotkaliśmy się pod koniec lutego, 
pan Jacek szykował się na kolejną wyprawę. 
Tym razem na wyspy Tuvalu w pobliże rów-
nika. Swoją wyprawę ogłosił już w internecie 
i od tej chwili kilkaset tysięcy ludzi czeka na 
jego lądowanie na wyspach. Czekają, że nada 
sygnał, iż dotarł i będzie można nawiązać  
z nim łączność. 

– Dzisiaj rano wcześniej wstałem, bo jest 
wyprawa niemiecko-holenderska na wyspę Pit- 
cairn. To tam, gdzie w 1789 roku był bunt na 
brytyjskim okręcie Bounty i gdzie wylądowa- 
ła część załogi – mówi pan Jacek. – Słuchałem 
dziś tej wyprawy, ale poziom sygnału był bez- 
nadziejny, ledwo coś nieczytelnego pod szu-
mami. Takie jest życie krótkofalowca, specja-
lizującego się w dalekich łącznościach. Polega 
przede wszystkim na słuchaniu, rzadziej na 
nawiązywaniu kontaktu. 

KRÓTKOFALOWCY 
Krótkofalarstwo to hobby. Hobby szczególne. W dużym skró- 

cie polega na nawiązywaniu łączności przez radiostację. Ale cza-
sem, gdy na skutek kataklizmów, klęsk żywiołowych, powodzi czy 
tsunami środki łączności zawodzą, wtedy to hobby staje się bardzo 
przydatne w praktyce. Zawsze można liczyć na krótkofalowców, 
którzy odbiorą i przekażą informację. Tak było w czasie powodzi 
w Polsce w 1997 i 2010 roku, podczas kataklizmów wywołanych 
tsunami w Azji, w Australii i w Japonii. Może dlatego kraje,  
w których poziom technologiczny jest bardzo rozwinięty – takie  
jak USA, Japonia, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania – wspierają roz-
wój krótkofalarstwa. Jest jeden kraj na świecie, gdzie praktycznie 
nie ma krótkofalarstwa – to Korea Północna.

Krótkofalowcy dzielą się na takich, którzy nadają sygnał krót- 
kofalarski fonią, telegrafią, czasem emisjami cyfrowymi, czyli 
wspomaganymi komputerem, albo nawet wideo, gdy mają telewizję 
amatorską. Są też krótkofalowcy, którzy kolekcjonują łączności na 
falach ultrakrótkich, które przechodzą przez jonosferę i odbijają 
się np. od Księżyca albo od śladów meteorytów. Są setki rodzajów 
krótkofalowców, a w śród nich i tacy, którzy budują sami stacje  
i w tym się spełniają. Zrobili w życiu może 10 łączności, ale zbu- 
dowali stację czy antenę. 

Są tacy, którzy biorą udział w wyrafinowanych współzawod-
nictwach i postanawiają np. „zaliczyć” wszystkie kraje świata, albo 
„zaliczyć” te kraje na określonych pasmach. W związku z tym, 
można całe życie spędzić, starając się zrobić wszystkie kraje świata 
na wszystkich pasmach. Przy czym trzeba wiedzieć, że w krótkofa-
larstwie krajem może być część administracyjna jakiegoś regionu, 
państwa lub wyspa. Są więc w krótkofalarstwie kraje umowne.  

Pasja, której uległ Jacek 
Marczewski z Jazgarzew- 
szczyzny była również 
udziałem aktora Marlona  
Brando, króla Maroka 
Hassana II, króla Hiszpa-
nii Juana Carlosa, prezy-
denta Argentyny Carlosa 
Saula Menemy czy króla 
Jordanii Husajna.… pracę społeczną trzeba  

mieć w sercu, bo inaczej  
być nie może. Z niewolnika  

nie ma robotnika. 

PIERWSZY KROK
Ponieważ Marian Kurczuk należy do tej coraz  

mniej licznej grupy ludzi, którzy mają potrzebę działania,  
w 1978 roku wziął się za zakładanie telefonów w Starej 
Iwicznej. Namówił sąsiadów, założyli komitet telefoniza-
cji, porozmawiali z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu 
Telekomunikacji i wzięli się do roboty. Nie czekali na 
wolne moce przerobowe ekip telekomunikacji, nie ukła-
dali harmonogramu robót. Wzięli się z miejsca do roboty.

Trzeba pamiętać, że: „Nowa i Stara Iwiczna oraz wie-
le innych miejscowości założonych przez niemieckich 
kolonizatorów są zlepkiem ludzi z różnych regionów: 
Kresów zabużańskich, Kielecczyzny, Lubelszczyzny  
i terenów podwarszawskich. Międzyludzkie i międzypo-
koleniowe różnice powodują duże trudności w integracji 
społeczeństwa” – napisał pan Marian w swojej książce. 
O integrację tu trudniej niż gdzie indziej. A jednak…

Poszły w ruch łopaty i kilofy. Potrzeba było dwóch 
dni, żeby wzdłuż ulicy Słonecznej wykopać dwa kilo- 
metry rowów pod kable telefoniczne i studzienki. Tele-
komunikacja przydzieliła Starej Iwicznej 222 numery 
telefonów i z miejsca wszystko stało się łatwiejsze.

Jak dobrze poszło z telefonami, wziął się pan Marian 
za kanalizację. Potem za chodniki. Mieszkańcy dostrze-
gli w nowym sąsiedzie pasję społecznika i odpłacili mu 
wyborem na sołtysa i radnego gminy Lesznowola.

– Ja tym wszystkim żyję. Tata był sołtysem w Hoło- 
wni, ojciec żony był sołtysem, i ja zostałem sołtysem. 
Widać tak musiało być.

Pracę społeczną trzeba mieć w sercu, bo inaczej być 
nie może. Z niewolnika nie ma robotnika.

PIKANTNE SZCZEGÓLIKI
Jako historyk ma pan Marian jeszcze jedną pasję. 

Lubi przeglądać różne zapiski, zaglądać do archiwów, 
studiować biografie i szukać „pikantnych szczególików”.

Od dawna pracuje nad książką, której tytuł roboczy 
ma już w głowie. „Słynne Marie i ich kłopoty życiowe”. 
O naszej Marii Konopnickiej na przykład wiemy tyle, że 
była pisarką i poetką. Ale pan Marian wie więcej. Wie, 
że w ciągu dwunastu lat małżeństwa miała ośmioro dzie-
ci, męża pijaka, który nie dość, że ją opuścił, to jeszcze 
musiała mu płacić alimenty, pożyczając pieniądze od 
Henryka Sienkiewicza.

Sławna na cały świat Maria Skłodowska-Curie była 
zwykłą nauczycielką pod Płońskiem, a że była „po-
kuśna” (od słowa pokusa), jeden z ojców dzieci, które 
uczyła, zaczął natrętnie się do niej zalecać.

„Panie, wypłacaj mi pan to, co mamy w umowie  
i wyjeżdżam, albo ogłoszę publicznie, jak pan się w sto- 
sunku do mnie zachowuje” – powiedziała podobno Ma-
ria zalotnikowi głosem nieznoszącym sprzeciwu. Gość 
miał żonę, bał się plamy w mieście, więc Marii pieniądze 
wypłacił. Ona wsiadła do pociągu i pojechała do Paryża. 
Tam skończyła studia i wyszła za mąż za Piotra Curie. 
Piotr był krótkowidzem, przechodził przez ulicę i wpadł 
pod karetę. Zginął. Maria nawiązała romans z uczniem 
Piotra Curie, jego następcą w Szkole Fizyki i Chemii, 
wieloletnim przyjacielem Piotra Paulem Langevinem, 
ojcem czworga dzieci. Gdyby to doszło do Komitetu No-
blowskiego w Sztokholmie, pewnie by jej drugiego No-
bla nie dali. Ale to tylko przypuszczenia pana Mariana.

– Mnie takie rzeczy ogromnie interesują. Żeby było 
śmieszniej, historia wciągnęła mnie przez przypadek.  
W liceum w Parczewie profesor historii coś nam opowia-
dał, a ja się sprzeciwiłem i powiedziałem, że było ina-
czej. Że przekręcił fakty. Tak się zdenerwował, że dał mi 
w piątej klasie dwóję na koniec roku i musiałem zdawać 
komisyjny egzamin.

 Zdałem. Dostałem piątkę. Zmieniono profesora hi-
storii. Stałem się prawą ręką nowego historyka. Zawsze 
pytał: „Co tam, Marian, wyszperałeś w historii, masz 
jakieś nowe listy, odkryłeś coś?”. I tak mnie to wzięło,  
że trzyma do dziś.

Przez długi okres swojego życia pan Marian był  
pilotem, przewodnikiem wycieczek krajowych i zagra-
nicznych. Był prezesem Koła Przewodników PTTK i pre- 
zesem zarządu Oddziału PTTK w Piasecznie. Prowadził 
też audycje radiowe, opowiadając o pięknych miejscach 
w Polsce i w świecie.

Mówi, że jego życiowe motto jest proste: „Cieszę się, 
gdy ktoś się cieszy” i że nie jest ono zastrzeżone. ■

POLOWaNie Na 
LATAR- 
NiKa

fot. z archiwum prywatnego Mariana Kurczuka
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ekspedycja złożona z 20 operatorów robi 100 
tysięcy czy 50 tysięcy łączności, a człowiek  
z walizką robi 15 tysięcy, mimo że jedzie dys-
ponując budżetem 30-krotnie mniejszym.  
I to mnie bawi.

WYPRAWY PANA JACKA 
Zanim przejdziemy do najważniejszych 

wypraw w życiu pana Jacka, trzeba jeszcze 
wyjaśnić kilka elementów, bez których trudno 
zrozumieć, na czym polega cała ta zabawa. 
Każdy z krótkofalowców otrzymuje unikalny 
w skali świata znak wywoławczy. To on, tak 
jak imię i nazwisko, identyfikuje krótkofalow-
ca. Znak pana Jacka to SP5EAQ. SP to znaczy 
Polska 5 – to znaczy kawałek Polski, reszta 
to taki sufix. Na podstawie tego znaku ludzie 
nawiązujący kontakt z panem Jackiem wiedzą, 
że pochodzi z Polski. Wyjeżdżając do innych 
krajów, musi uzyskać od lokalnej administracji 
zezwolenie na nadawanie i znak miejscowy. 
Drugim ważnym elementem są tzw. karty 
QSL, które są potwierdzeniem nawiązania 
łączności. Na nich znajduje się znak wywoław-
czy stacji, rodzaj emisji, pasmo, potwierdzenie 
nawiązania łączności, data i godzina. W pokoju 
pana Jacka obok nadajnika i odbiornika są 
szuflady wypełnione kartami QSL.

– To jest moja kartka z Samoa, a ta z wysp 
Chatham. Po każdej wyprawie zostają dzie-
siątki tysięcy kart, których prawdę mówiąc 
nie kolekcjonuję, bo kolekcjonuję te za swoje 

Na przykład rafa koralowa odległa od wszystkich innych miejsc 
albo pojedynczy kamień na Morzu Chińskim. 

Tam oczywiście krótkofalowców nie ma, ale raz na wiele lat  
organizuje się do tych miejsc ekspedycję. Jedzie tam krótkofalo- 
wiec z jakąś ekipą. Czasem na tym kamieniu musi zbudować plat- 
formę, żeby się zmieścić. Jest jednak warunek konieczny – na 
platformie musi być radio i zasilanie. W ten sposób on umożliwia  
reszcie świata zrobienie łączności z tym krajem. Są też kraje, 
bardzo rzadko odwiedzane ze względów np. politycznych, albo  
ze względu na to, że są to wyspy pod ścisłą ochroną przyrody. 
Wyspy są czasem parkami narodowymi ze względu na przykład  
na gatunki endemiczne, które na nich występują, i można raz na 
wiele lat dostać zezwolenie, żeby tam popłynąć. Są też kraje, do 
których dotarcie jest potwornie kosztowne, np. Wyspa Piotra I,  
kraje w rejonie subantarktycznym, gdzie żeby wylądować, trzeba 
mieć duży statek oceaniczny z helikopterem na pokładzie. 

Pan Jacek wyspecjalizował się w czymś, co Japończycy zaczęli 
nazywać suitcase expedition, czyli w walizkowych ekspedycjach. 
To ekspedycje, podczas których jeden człowiek lub kilku ludzi 
bierze walizkę. W walizce ma sprzęt, antenę i wyrusza w świat, 
umożliwiając innym zapaleńcom nawiązanie kontaktu z miejscem,  
z którego wyśle sygnał. 

– Problem polega na tym, że jak jest wielka ekspedycja i 20 
operatorów jedzie do jakiegoś kraju, to biorą kontener sprzętu, mają 
budżet ćwierć miliona dolarów – i to jest przedsiębiorstwo. A tu 
jedzie człowiek, czy dwóch kolegów, bierze walizkę – 30 kg wagi. 
Ile mogą zabrać w nią sprzętu, tyle zabierają. I nagle się okazuje, że 

… obok domu w Jazgarzewszczyźnie 
pnie się ku niebu ruchoma antena, 

którą pan Jacek sam zbudował.
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łączności zrobione z domu. Każdy krótkofalowiec projektuje swoją 
kartę i przesyła po nawiązaniu łączności. Tego dnia, o tej godzinie, 
tak mnie słyszał, na tym paśmie. Ja jemu zaliczam łączność, a on 
mnie. Tę przysłał Brazylijczyk, tę Japończyk, to jest karta Niemca, 
który słyszał mnie z Samoa. Mam taki album, w którym mam po-
układane po jednej karcie QSL z całego świata. I nie ma państwa, 
z którego nie byłoby karty: Laos, Kambodża, Irak, Nowe Hebrydy 
(obecnie Vanuatu), Salwador, Wenezuela… To jest potwierdzenie 
łączności z królem Husajnem, już nieżyjącym królem Jordanii. 
Za niektórymi z nich kryje się jakaś historia, a niektóre są bardzo 
cenne, bo było strasznie trudno je uzyskać. 

Moja pierwsza wyprawa to były wyspy Chatham. Pojechaliś- 
my w czwórkę z kolegami. Do najbliższego kraju daleko. Leci się  
z Nowej Zelandii samolocikiem i ląduje na lotnisku, którego termi-
nal jest wielkości budki Ruchu. Na wyspie mieszka około pięciuset 
ludzi i jakieś pół miliona czy może milion owiec. Cała wyspa jest 
wielkości Mazowsza. Na okres strzyżenia owiec dowozi się ludzi  
z Nowej Zelandii. Wszystkie drzewa są pochylone od wiatrów  
w jedną stronę, a ogródki osłonięte specjalnymi siatkami, bo nad 
południowym Pacyfikiem wieje tak, że w tych ogródkach zry- 
wa liście. 

Potem w 2009 roku doszedłem do wniosku, że pojadę mniej- 
szą grupą i wybrałem się z przyjacielem na Fidżi. Wtedy był tam 
stan wojenny i wszystkie campingi zarządzane przez obcokrajow-
ców były wyłączone z eksploatacji. Nam się udało, bo właścicielka 
jednego z nich, Nowozelandka, pozwoliła nam z takiego opuszczo-
nego campingu korzystać. Mieliśmy ze sobą ok. 100 kg sprzętu  
i oczywiście nasze anteny. 

Z tym samym kolegą nadawaliśmy też z Tarawy, atolu w za- 
chodniej części Kiribati. Wszędzie buchająca przyroda i chaty 
zbudowane z poszczególnych elementów palmy kokosowej. Takie 
domy żyją 300-400 lat, bo mają przewiew. Nic nie gnije. Przed 
silnymi pasatami chronią maty. 

Było jeszcze królestwo Tonga i Tokelau, już z innym kolegą. 
Mieliśmy międzylądowanie na Samoa, a potem podróż holowni- 
kiem oceanicznym. Na takim atolu mieszka 400 ludzi i są oni cał- 
kowicie odizolowani od jakichkolwiek możliwości komunikacji, 
dopóki jakiś holownik nie przypłynie z zaopatrzeniem. Tam nie 
ma turystów i nie ma dla nich żadnej infrastruktury. To są ludzie 
wychowani w dużej mierze przez różnego rodzaju misje. 

Pamiętam, że zapytali mnie, jakiej jestem wiary. Powiedzia- 
łem: „Roman Catholic. – Dlaczego podkreślasz Roman? – Bo 
rzymski katolik. – U nas się tak nie mówi. – Dlaczego? – Bo na 
sąsiedniej wyspie są protestanci i byłoby im przykro”. Na atolu stał 
dom prezydenta. Prezydentem był wójt. W państwie są trzy atole  
i 1200 mieszkańców. Prezydentem jest po kolei wójt każdej z wio- 
sek. To jest demokracja. Poza tym każdy atol ma własną szkołę 
podstawową. 

Bardzo dawno temu nawiązałem łączność z gościem, który był 
jedyną stacją w kraju. To były czasy jeszcze przed internetem i była 
mała wymiana informacji. Nie wiem, ile mi czasu zajęło odkrycie, 
że on tylko w czwartki, jak wypije kawę i ma dobry humor, przez 

… pan Jacek wyspecja-
lizował się w czymś, co 

Japończycy zaczęli nazy-
wać suitcase expedition, 

czyli w walizkowych 
ekspedycjach.
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10 minut próbuje wywoływać Niemcy, gdzie 
miał jakąś daleką rodzinę. Podsłuchiwałem 
tego wywoływania przez pół roku, żeby trafić 
na moment, kiedy on się wygada. I udało mi 
się. Gdy na chwilę przerwali rozmowę i nim 
zdołali się rozłączyć, wcisnąłem guzik i zro- 
biłem łączność. Okazało się, że tyle czasy po-
lowałem na łączność z człowiekiem, który był 
latarnikiem. Czasem podejście trwa lata.

– Od kilkunastu lat pan Jacek jeździ głów-
nie na wyspy południowego Pacyfiku i nadaje 
z krajów, gdzie albo nie ma krótkofalowca, 
albo jest, ale nie jest aktywny. Kiedy krótkofa-
lowcy dowiadują się z internetu, z plotek czy 
z literatury, że szykuje się ekspedycja w dany 
rejon, tylko czekają na sygnał. Pan Jacek ma 
sam na swoim koncie potwierdzone wszystkie 
kraje świata, łącznie z tymi bardzo rzadkimi. 
To znaczy, że z nimi nawiązał łączność. Takie 
potwierdzenie polega na wymianie kart QSL 
albo obustronnym potwierdzeniu kontaktu 
przy użyciu internetowego systemu. 

NA OKŁADCE „CQ MAGAZINE”
Po wysłuchaniu opowieści pana Jacka za-

pytaliśmy, czy to jego hobby nie przerodziło się 
przypadkiem w pewien rodzaj uzależnienia. 
Odpowiedział bez cienia wątpliwości, że tak. 
Przyznał też, że nie siedzi przy odbiorniku  
całymi dniami, bo rodzina by go zabiła. Jego 
pasja narodziła się w młodości, gdy w wieku 
15 lat uczęszczał na zajęcia do Pałacu Młodzie- 
ży w Warszawie i zrobił sam radiostację, bo jak  
mówi, w tamtych czasach zarobki były takie, 
że nikogo nie było stać na sprzęt fabryczny.  
W wieku 18-20 lat miał już bardzo zaawanso-
wane urządzenia zrobione własnymi rękoma. 

To właśnie w Pałacu Młodzieży zrobił li-
cencję i dostał znak wywoławczy. Na początku 
tylko na fale ultrakrótkie, bo jak przyznaje, 
nie miał zdolności do telegrafii, a ona była 
warunkiem koniecznym, żeby zostać krótko-
falowcem. Potem, kiedy na egzaminie usiadł 
koło kolegi, który świetnie odbierał telegrafię, 
i jemu także udało się przejść przez egzamin. 

To z tamtych czasów pochodzi historia, 
którą pan Jacek wspomina z uśmiechem. 

– Był taki Jordańczyk, który handlował 
z Polską. Nie wiem, czy on był rzeczywiście 
krewnym króla Husajna, czy to była zbieżność 
nazwisk, ale ilekroć przyjeżdżał do Polski 
zawsze dostawał u nas ochronę rządową.  
Kupował w Polsce ogromne ilości pralek Fra-
nia, dlatego że na pustyni pralki automaty- 
czne psuły się momentalnie. Kupował ich  

… kraje, w których poziom technolo-
giczny jest bardzo rozwinięty – takie 

jak USA, Japonia, Rosja, Niemcy, 
Wielka Brytania – wspierają  

rozwój krótkofalarstwa.

ok. 30 tysięcy i w związku z tym był w Polsce niesłychanie pożą-
danym partnerem gospodarczym. Mieszkał w hotelu Viktoria. Z tą 
obstawą przyjeżdżał na Żoliborz do mnie do domu i obstawę odpra-
wiał. Piliśmy herbatkę i ja rozmawiałem z jego żonami przez radio. 
On też. Miałem wtedy 16-17 lat. Poznaliśmy się przez radio. Potem 
odprowadzałem go do autobusu 122 i odwoziłem do hotelu.

Za oknem domu państwa Marczewskich w Jazgarzewszczyźnie 
pnie się ku niebu ruchoma antena, którą pan Jacek sam zbudował. 
Dzięki niej rozmawia z całym światem. 

– Tę działkę kupiliśmy trochę z powodu hobby męża. Szukali-
śmy koło Grodziska, tam była fajna działka, ale obok były wyrzut-
nie rakietowe, więc nie można było nic wysokiego postawić bez 
pozwolenia wojska. Mieszkamy tu już od 20 lat – mówi pani Anna.

Na pytanie, czy jeździ z mężem na wyprawy, odpowiada: – Od-
mawiam. On całymi nocami wrzeszczy do mikrofonu. – I śmiejąc 
się dodaje: – Generalnie Jacek jeździ po to, żeby mieć wzięcie.

Jak się patrzy na szuflady wypełnione kartami QSL, to chyba 
można dojść do wniosku, że pani Anna ma rację.

Na okładce amerykańskiego „CQ Magazine” (CQ to w języ- 
ku krótkofalowców tzw. wywołanie ogólne, czyli skierowane do 
wszystkich), wielkonakładowego pisma krótkofalarskiego, w nume- 
rze wydanym w 70. rocznicę jego założenia znajduje się zdjęcie 
pana Jacka nadającego z wyspy Tokelau. 

– Startowałem wówczas w zawodach krót-
kofalarskich, które polegały na zrobieniu jak 
najwięcej łączności w określonym czasie przez 
dwie doby, i zająłem bardzo dobre miejsce  
w tym współzawodnictwie. Myślałem, że oni, 
zamieszczając w czasopiśmie z wynikami tych 
zawodów zdjęcie, docenili moją pracę. Skon-
taktowałem się z tymi Amerykanami, którzy 
dokonywali wyboru zdjęć, a oni mi powie- 
dzieli, że poszukiwali zdjęcia, które by miało 
układ pionowy i to było główną przyczyną,  
że znalazłem się okładce bardzo ważnego 
czasopisma, w bardzo ważnym jubileuszo- 
wym numerze – śmieje się pan Jacek. ■
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Pomysł spotkał się z życzliwością 
rodzimego biznesu, przedsiębiorców, 
handlowców, którzy pomogli w orga-
nizacji imprezy, zapewnili nagrody, 
napoje, poczęstunek. Zawsze też mo- 
gę liczyć na grupę przyjaciół swoich 
i Mateusza.

W trzecim memoriale Mateusza 
weźmie udział 12 drużyn. Będą gra-
ły Bobry Piaseczno, SPS Konstan-
cin, Wyszków, Mati Team (drużyna 
wystawiona przeze mnie), UKS Iskra 
Warszawa, UKS Ósemka Pruszków, 
Fortis, Metro Warszawa (koledzy 
Mateusza), NeoBrand Volley, AZS 
Gocław, Iskra Warszawa, Mińsk 
Mazowiecki i Volley Club.

 Wszyscy, którzy biorą udział  
w tym turnieju piłki siatkowej, czują, 
że to impreza organizowana sercem. 
A ci, którzy nie wierzą, że tak jest, 
mogą 22 kwietnia wpaść do Centrum 
Sportu o dowolnej porze, bo turniej 
trwa od godziny 9.30 do późnego 
wieczora, i przekonać się, czy tak 
jest rzeczywiście. ■

Dlatego wymyśliłem ten me-
moriał, jako okazję do wspomina-
nia Mateusza w gronie przyjaciół, 
znajomych, kolegów i koleżanek ze 
szkoły i z klubu sportowego. Już od 
grudnia pochłania mnie organizacja 
memoriału i łatwiej jest uciec od 
koszmarnych myśli. 

Ja grałem w siatkówkę, syn grał 
w siatkówkę, więc pomyślałem, że 
będę organizował co roku Memoriał 
Imienia Mateusza Walczaka. W tym 
roku, w kwietniu, będzie już trzeci.

Przyznam, że bałem się organi- 
zacji tego memoriału. Nosiłem się  
z tym pomysłem, aż trafiłem do wójt 
naszej gminy, pani Marii Jolanty Ba-
tyckiej-Wąsik. Nie musiałem długo 
wyjaśniać, co chcę zrobić i dlaczego. 
Dostałem na ten jeden dzień w roku 
halę w Gminnym Centrum Edukacji  
i Sportu w Mysiadle, a także wspar-
cie w postaci nagród. Pani wójt 
objęła memoriał patronatem. 

z Legii, Grzegorzem Teleckim, 
który też mieszka w Nowej Iwicz-
nej, amatorską drużynę MIX Nowa 
Iwiczna. MIX – bo połączyli rutynę 
z młodością. Zaczęli odnosić sukce- 
sy w turniejach i mieć z tego powo-
du mnóstwo radości. Z tego powodu 
chciał siatkówką zarazić Mateusza, 
tym bardziej że syn miał lepsze od 
ojca warunki do uprawiania tej dy- 
scypliny sportu. Był o dziesięć cen- 
tymetrów wyższy. Mierzył 196 cm 
i był szykowany na pozycję rozgry-
wającego.

Wszystko układało się świet- 
nie. Do tragicznego 10 listopada 
2008 roku.

– Po tej tragedii do tej pory nie 
możemy dojść do siebie. Bardzo bo-
leśnie przeżyła śmierć brata nasza 
córka. Żona i ja nadal uczęszczamy 
na terapię, bo choć minęło od tam-
tego dnia ponad osiem lat, trudno 
pogodzić się z jego śmiercią i trudno 
zapomnieć. 

Państwo Walczakowie trafili do 
Nowej Iwicznej w 2000 roku. Jak 
mówi pan Cezary – nadarzyła się oka- 
zja powiększenia mieszkania, więc 
wyprowadziliśmy się z Warszawy. 
Syn i córka chodzili tu do szkoły 
podstawowej, potem do gimnazjum. 

Mateusz, jak każdy chłopak, za- 
czął kopać piłkę w znanym na war-
szawskim Ursynowie klubie SEMP 
II. Potem grał w piłkę nożną w klu- 
bie w Żabieńcu. Z czasem zrezygno- 
wał z piłki nożnej, a tata bardzo 
chciał, by uprawiał jakąś dyscyplinę 
sportową. Zapisał go do sekcji piłki 
siatkowej KS Metro w Warszawie. 
Sam zaczynał od koszykówki w war- 
szawskiej Polonii, potem pan od 
WF-u namówił go na siatkówkę i tak 
zaczęła się w Legii Warszawa przy-
goda taty z siatkówką. Potem życie 
rodzinne wykluczyło go z zawodni-
czego uprawiania tej dyscypliny.  
Od czasu do czasu grywał amator-
sko. W 2005 roku założył z kolegą  

MeMORiał 
MaTeUsza

Wystarczy czasem jeden dzień i jedna chwila, by życie nagle  
wywróciło się do góry nogami. Tak stało się 10 listopada 2008 roku. 
Wieczorem w domu państwa Walczaków, czekających na powrót 
syna, zadzwonił telefon. Informacja była porażająca. Mateusz 
miał wypadek. Zginął pod pociągiem na stacji Nowa Iwiczna. 
Miał siedemnaście lat.

fot. z archiwum prywatnego państwa Walczaków
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– Myślałam, że to mija z wiekiem, 
ale z wiekiem jest coraz gorzej. Kiedy 
wychodzi się do finału na parkiet,  
najtrudniejsze jest przezwyciężenie 
strachu. Stresu. Przed wejściem po-
wtarzam cały układ, a gdy wchodzę 
na parkiet i czekam, jestem zestre-
sowana do tego stopnia, że mówię 
do siebie: „Nie pamiętam układu. 
Nic nie pamiętam”. Stoję w pozycji 
przygotowana do tańca i całe ręce mi 
się trzęsą. Podświadomie czuję, że 
wszystkie oczy są zwrócone na mnie. 
Ogromny stres. A potem słyszę pier- 
wsze takty muzyki i wszystko mija. 
Tańczę idealnie. 

Adrianna Poręcka, Ada z Mag-
dalenki, swoją przygodę z tańcem 
rozpoczęła bardzo wcześnie. Parado- 
ksalnie, to nie ona wybrała taniec. 
Miłość do tańca przyszła zdecydowa-
nie później. Taniec wybrali rodzice  
i był to wybór pod każdym wzglę-
dem słuszny.

HAPPY END
Kiedy Ada miała pięć lat, trafiła 

do szpitala Centrum Zdrowia Dziec-
ka. Lekarze wykryli guza i podejrze-
wali u dziecka nowotwór. Leczenie 
było bardzo długie. Kilka operacji, 
powikłania, wielomiesięczny pobyt 
w szpitalu. Udało się. Nie było no-
wotworu, a z guzem poradzili sobie 
chirurdzy. Ada wróciła do domu, ale 
odnaleźć się, wrócić do rówieśników 
w przedszkolu, uwolnić od szpital-
nych przeżyć łatwo nie było. 

– Mama zadecydowała z tatą, że 
muszę mieć jakieś zajęcie. Nie może 
być tak, że wracam do domu i nic nie 
robię, bo to tylko będzie mi przypo-
minało o chorobie. Zmobilizowali są- 
siadów, rodziców moich koleżanek  
i kolegów z przedszkola i zapisali nas 
na zajęcia. Na kurs tańca w Piasecznie.

Miałam wtedy 6 lat. Na początku 
byłam załamana, bo za dużo chcia-
łam. Chciałam się szybko wszystkie-

go nauczyć, chciałam, żeby od razu 
wszystko mi wychodziło i żeby było 
najlepsze. A tak się nie dało. Teorię  
i praktykę trzeba było zdobywać po- 
woli i to średnio mi się podobało.  
Z czasem większość koleżanek zre-
zygnowała, ale moja mama mówiła: 
„Przetrwaj te kursy tańca, potem mo- 
że cię wezmą wyżej, będzie ci się po- 
dobało” i wytrwałam do samego końca.

Moja starsza o 4 lata siostra  
Olateż się ze mną wtedy zapisała  
i zrezygnowała. Potem jak zobaczy-
ła, że zaczęłam odnosić sukcesy, to 
stwierdziła, że jeszcze raz spróbuje.  
I spróbowała. Długo ze mną tańczy-
ła, ale wyprowadziła się do Warsza-
wy, zaczęła pracować, studiować,  
nie miała czasu i zrezygnowała.  
Ja do tej pory się trzymam.

Terapia tańcem po udanej terapii 
szpitalnej zakończyła się pomyśl- 
nie, a był to dopiero początek tanecz-
nej drogi.

TANECZNY SZLAK
Ada tańczy disco dance z akro-

batyką. Uprawia też akrobatykę 
sportową. Teraz może już nie tak 
intensywnie jak kiedyś, bo to jest 
sport wyczerpujący. Poza tym tańczy 
hip-hop, modern i jazz, ale najwięk-
sze sukcesy odniosła w hip-hopie  
i disco. 

– Jestem wielokrotną mistrzy-
nią Polski. Udało mi się też zdobyć 
mistrzostwo świata i wiele razy 
wicemistrzostwo, między innymi  
w Czechach, we Włoszech, w Chor-
wacji czy w Niemczech. Na mistrzo-
stwach świata we Włoszech byłam  
4 razy. To są Mistrzostwa Świata  
w Tańcu Sportowym i one zawsze  
są podzielone albo na disco, albo  
na hip-hop. 

Kiedy miałam siedem czy może 
osiem lat, pojechałam na pierwsze 
mistrzostwa świata i zajęłam bardzo 
zaszczytne 6. miejsce w finale. To 
było na Węgrzech i od tego wszyst-
ko się zaczęło. Wtedy tak naprawdę 
zakochałam się w tańcu. Trenowałam 
siedem razy w tygodniu. Rano szko-
ła, po szkole do domu na obiad,  

Miała pięć lat, kiedy na długie 
miesiące trafiła do szpitala.  
Lekarze nie mieli dla rodziców 
dobrej wiadomości. Podejrzewali 
nowotwór. Na szczęście diagnoza 
okazała się przedwczesna. Teraz 
zastanawia się, jakie wybrać stu-
dia. Startuje w zawodach i zdoby-
wa medale.

W TaŃcU 
zaKOcHaNa

fot. z archiwum Klubu Sportowego Grawitacja
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trening, powrót do domu i tak co-
dziennie. Jako dziecko wzięłam też 
udział w emitowanym w TVP pro-
gramie „Od przedszkola do Opola”. 
Piękna i niezapomniana przygoda.

Rodzice wozili mnie twardo do 
Piaseczna. Nie poddawali się. Kiedyś 
trenowaliśmy w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, ale teraz Grawi- 
tacja Dance Academy ma już swoje 
sale na Okulickiego. Aktualnie przy- 
gotowuję się do mistrzostw Polski,  
które odbędą się 4-5 marca w Kar-
czewie w stylu disco dance i będę 
tam występować w seniorach, bo  
od 16 roku życia tańczę w tej gru- 
pie wiekowej.

Będę tańczyła duet z moją ko- 
leżanką i dodatkowo będziemy tań- 
czyły jeszcze miniformację, czyli 
siedem dziewczyn razem. Tańczy- 
my w trzech federacjach i mistrzo-
stwa Polski są dla każdej z nich raz  
w roku.

Na treningi jak dawniej chodzę 
siedem razy w tygodniu. Jest ciężko, 
ale robię to, co kocham. Nawet jak 
jest ciężko, to zawsze sobie mówię, 
że to jest moja pasja i robię to, bo  

ta moja ciężka praca zawsze się ja- 
koś później zwróci.

Trening to przede wszystkim du- 
ża siłówka. Trzeba bardzo ćwiczyć 
mięśnie ciała. Skoki, dużo rozcią- 
gania, szpagaty. Jeśli się tańczy so- 
lówkę, która trwa minutę, to jest 
to minuta porządnego wycisku na 
parkiecie i trzeba mieć bardzo dobrą 
kondycję. A poza tym na treningach 
jest dużo biegania, dużo skoków, 
brzuszki. Pierwsza zawsze jest roz-
grzewka, na końcu układy i taniec.

Moi główni trenerzy to Urszula 
Strzeżek i Szymon Kowalewski. 
Urszula Strzeżek jest założycielką 
Klubu Sportowego Grawitacja. To 
są trenerzy, którzy mnie wynaleźli 
wśród tych wszystkich dzieci i do- 
prowadzili do sukcesów. Zawdzię-
czam im bardzo dużo. Grawitacja to 
bardzo już znany klub. Z roku na rok 
coraz więcej mamy dzieci, trenerów 
i szkoleniowców.

Obecnie ja też już jestem tre- 
nerem, więc na mistrzostwa Polski  
w Karczewie same się przygotowy-
wałyśmy. Naszą główną trenerką  
jest jednak właśnie Urszula Strze-

żek – i wszystko odbywa się pod jej 
okiem. Ona zawsze sprawdzi, zawsze 
pomoże, podpowie. 

Dwukrotnie wystąpiłam w pro-
gramie „Got to Dance” w telewizji 
Polsat. Raz byłam z dwudziesto- 
osobową formacją i nie udało nam 
się przejść, a potem poszłam z kole- 
żanką i dostałyśmy cztery zielone 
gwiazdki. Super wynik. Szczerze po-
wiedziawszy, nie byłyśmy optymist-
kami, bo disco dance to jest taki styl 
tańca, który nie każdemu przypadnie 
do gustu. To taka, brzydko mówiąc, 
łupanka. Szybko i energicznie. Disco 
nie do końca jest akceptowane. Ale 
nawet ci hip-hopowcy powiedzieli, 
że nigdy się nie spotkali z takim faj- 
nym i miłym wydaniem disco i zupeł- 
nie inaczej sobie wyobrażali to, co 
przedstawiłyśmy.

Brałam też udział w teledysku 
Ani Rusowicz To nie ja. Znalazła 
mnie znajoma, która jest tancerką. 
Powiedzieli, że szukają młodszej wy-
gimnastykowanej tancerki i ja byłam 
odpowiednia. Kiedy Kinga Rusin 
wygrała „Taniec z gwiazdami”, tań-
czyłam wraz z innymi dzieciakami 

w TVN, w programie Kuby Woje-
wódzkiego.

– Ja przez tę jej karierę przeje-
chałem po Europie z pięćdziesiąt 
tysięcy kilometrów – wtrąca pan 
Marcin, tata Ady. – Mieliśmy busa  
i jeździliśmy z „Grawitacją” po całej 
Europie. To jest męczące, ale jest  
z tego radość. Byliśmy blisko z tymi, 
co prowadzą „Grawitację”. Przyja- 
źniliśmy się z nimi, więc zawsze 
jeździliśmy w paczce. Ja byłem jako 
drugi, trzeci samochód. Braliśmy 
15-18 dzieciaków w busy – i Wę- 
gry, Niemcy, Chorwacja, Włochy… 
Człowiek tym żył. Oczywiście, 
jeśli fundusze pozwalały, bo to też 
kosztowało. 

Kiedy Ada dorosła, to jeździła 
już sama, ale wcześniej nasze życie 
było podporządkowane tańcowi. 

SPORT TO ZDROWIE 
– Wiadomo, sport to zdrowie, 

ale jak się go nie uprawia zawodo-
wo. W tańcu to w stu procentach 
prawda. Przeszłam już rehabilitację 
kolan, teraz czas na rehabilitację 
bioder. Trzynaście lat zawodowego 
tańca i skakania daje się we znaki. 
Najczęściej kolanom, bo to przecież 
jest skakanie na dechach. Uderzenie 
idzie w plecy i w kolana. General-
nie miałam jednak szczęście, bo 
zbyt wielu kontuzji na zawodach 
nie doświadczyłam. Kiedyś tylko 
na parkiecie pękły mi dwie torebki 
stawowe w palcu i musiałam potem 
jeszcze dwa dni tańczyć z takim 
zabandażowanym paluchem. Ale  
to jest adrenalina, to jest nie do opi- 
sania uczucie, jak się wchodzi na 
parkiet, publika, sędziowie, wszyscy 

krzyczą… To jest coś niesamo- 
witego. Jak myślę o zawodach, to  
mam ciarki.

Myślę, że moja kariera już dłu- 
go nie potrwa. Jak się zaczyna być 
trenerem, trenuje swoich zawodni-
ków, to już raczej nie powinno się 
wychodzić na parkiet. Dziwnie by to 
wyglądało, gdybym stanęła na jed-
nym parkiecie z moją zawodniczką. 
Powoli się przygotowuję do zakoń-
czenia kariery, ale na pewno nie 
zrezygnuję z tańca i chodzenia na 
treningi. Bo nawet jak nie mam za-
wodów, to chodzę na treningi sama 
dla siebie, żeby utrzymać formę,  
a poza tym… kocham to. 

W domu u babci mam moje 
wszystkie puchary. Babcia te pu- 
chary postawiła w szafce i duma  
ją rozpiera. Jest moim wiernym 

… jestem wielokrotną mistrzynią Polski. Udało mi się też zdobyć  
mistrzostwo świata i wiele razy wicemistrzostwo.

… czwartego i piątego marca  
w Karczewie mieszkanka Magdalenki 
wywalczyła dwa tytuły mistrza Polski 

i przywiozła dwa złote medale.
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kibicem i największą fanką. Nieraz 
się tak zdarzało, że z jednych zawo-
dów przywoziłam osiem pierwszych 
miejsc i nie było gdzie stawiać pucha- 
rów i wieszać medali. 

Od nowego semestru idę na 
studia. Waham się jeszcze między 
AWF-em a amerykanistyką. Ja bar-
dziej jestem skłonna ku AWF-owi, 
bo to jest jednak sport, a sport to całe 
moje życie. Tata sugeruje ameryka-
nistykę, bo tata patrzy praktycznie. 

Obecnie pracuję w Studiu Gra-
witacja. Jestem wychowanką tego 
klubu. Prowadzę treningi. Mam pięć 
grup. Najmłodsze dzieci to pięciolat-
ki. Same dziewczynki. Najstarsze to 
gimnazjalistki.

Po naszej rozmowie Ada wzięła  
udział w Mistrzostwach Polski Fede- 
racji IDO, które odbyły się w dniach 
czwartego i piątego marca w Kar- 
czewie. Mieszkanka Magdalenki 
wywalczyła na nich dwa tytuły mi-
strza polski i przywiozła dwa złote 
medale. W kategoriach duety 16+ 
oraz miniformacje 16+. Serdecznie 
gratulujemy. ■

… w domu u babci mam 
moje wszystkie puchary. 

Babcia te puchary postawiła  
w szafce i duma ją rozpiera.

Znaleźli  
swoje  
miejsce

Kiedy w czerwcu ubiegłego roku przewodniczący Chińskiej  
Republiki Ludowej Xi Jinping z małżonką przybyli z oficjalną  
wizytą do Warszawy, by rozmawiać o otwarciu rynku chińskiego 
na polskie produkty, obsługę kulinarną pary prezydenckiej i jej 
gości powierzono restauracji XingLong z Wólki Kosowskiej.
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Pani Linda mówi, że kiedy przyjechała do Wólki  
Kosowskiej po raz pierwszy i zobaczyła osiedle, w któ- 
rym zamieszkali, i ogródek, to urzekł ją spokój tego 
miejsca. Polacy w porównaniu z Włochami okazali się 
ludźmi cichymi. Za tą ciszą tęskniła, mieszkając we 
Włoszech. Pod tym względem nasza gmina przypomi-
nała jej rodzinne strony, gdzie był spokój i gdzie czuła 
się bezpiecznie. Mimo że nie znała języka. Polacy jako 
klienci wydali się jej ludźmi miłymi, sympatycznymi.

Luana zaczęła chodzić do szkoły. W pierwszej kla- 
sie gimnazjum w Mrokowie przybyła nowa uczennica. 
Chinka urodzona we Włoszech, córka Lindy i Longa. 

Początki w szkole były trudne. Nowi koledzy, obcy 
język, nowe zwyczaje. Wystarczyło jednak kilka miesię- 
cy nauki szkolnej, zajęć wyrównawczych i nauki w domu,  
by Luana zaczęła sporo rozumieć, choć przyznaje, że 
nasz język do łatwych nie należy. 

Cała rodzina zaaklimatyzowała się już w Wólce Ko-
sowskiej, poznała sąsiadów, zawiązała przyjaźnie. 

Ponieważ, jak powiedzieliśmy, Linda i Long to ludzie 
pracowici i przedsiębiorczy, więc podjęli w Polsce nowe 

wyzwanie. Zorientowali się, że społeczność chińsko-
-wietnamska w Wólce Kosowskiej jest liczna, a prawdzi- 
wej chińskiej czy wietnamskiej kuchni nie ma. Long  
zdecydował o otworzeniu prawdziwej chińskiej restaura- 
cji z tradycyjną kuchnią chińską.

Teraz Linda i Long są restauratorami, a ich resta- 
uracja XingLong kultywuje kulinarną, sięgającą kilku 
tysięcy lat tradycję kuchni chińskiej. Pani Linda dba  
o tradycyjny wystrój restauracji, a pan Long o rozwój biz- 
nesu. W wolnych chwilach uczą się języka polskiego. 

Restauracja stała się głównym celem ich biznesowego 
życia i tak naprawdę, poświęcają jej każdą chwilę. Kiedy 
rozmawialiśmy, szykowali się do obchodów Święta Ko- 
biet i byli pochłonięci ustalaniem wykwintnego menu. 
(relacja na str. 18-19)

Czytelnicy „mojej Lesznowoli” pewnie by nam nie 
wybaczyli, gdybyśmy nie wykorzystali spotkania z wła- 
ścicielami restauracji i nie poprosili o kilka przepisów 
potraw kuchni chińskiej. Mamy tego świadomość.  
Na str. 48-50 „Kuchnia chińska”. ■

… restauracja 
XingLong kulty-
wuje kulinarną, 
sięgającą kilku  
tysięcy lat tra-
dycję kuchni 

chińskiej.

Ambasadorowie Chin i Wietnamu są w naszej gmi- 
nie często. Przyjeżdżają do XingLong ze swoimi gość- 
mi na dania tradycyjnej kuchni chińskiej.

Gości zawsze witają właściciele restauracji Linda  
i Long, a nas dodatkowo przywitała córka Luana, która 
potrafi mówić po polsku. Po polsku mówi też trochę 
mama Luany. Żeby było zabawniej, Luana urodziła się 
we Włoszech, bo zanim rodzice osiedli w Wólce Ko- 
sowskiej, trochę świata zwiedzili, wybierając miejsce  
na życie.

Tata i mama Luany urodzili i wychowali się w Chi-
nach. Pan Long był nauczycielem wychowania fizyczne-
go, a nauczyciel w Chinach to autorytet. Mistrz darzony 
szacunkiem.

Nim tata poznał mamę, wybrał się z Chin do Euro- 
py za pracą. Najpierw w 1989 roku wyjechał do Francji. 
Tam, jak wielu cudzoziemców wyjeżdżających do pracy, 
pracował na tzw. zmywaku, czyli zmywał naczynia w re- 
stauracji. Rok później zostawił Francję i wyjechał pra-
cować do Włoch. W czasie wakacji wrócił na krótko do 
Chin i dzięki znajomym poznał przyszłą żonę.

Było piękne chińskie wesele i wkrótce Huang  
ChengLong i jego żona Ren XiuYu (Linda) wyjechali do 
Włoch na długie dwadzieścia trzy lata. Long dostał pra- 
cę magazyniera w firmie odzieżowej, a ponieważ był 
człowiekiem zdolnym i pracowitym, po kilku latach otwo- 
rzył własny sklep z ubraniami. Zaczął projektować odzież. 

W Wólce Kosowskiej rozwijało się Chińskie Cen- 
trum Handlowe. Pan Long wybrał się na rekonesans do 
naszej gminy.

Przyjechał, porozmawiał, popatrzył i zdecydował. 
Otworzył w Wólce Kosowskiej pracownię odzieżową. 
Sprzedawał odzież we Włoszech. Interes się rozwijał, ale 
rodzina była osobno. Żona z córką i synem we Włoszech, 
a Huang ChengLong w gminie Lesznowola w Polsce. 
W 2014 roku powiedział: „Dość rozłąki, rodzina będzie 
razem… w Wólce Kosowskiej”.

 Zostawili słoneczną Italię, zwinęli tam swój biznes 
i przyjechali do Wólki Kosowskiej. Otworzyli sklep odzie- 
żowy i sprzedawali to, co tata zaprojektował. Trzej starsi 
od Luany bracia rozjechali się po świecie. Najstarszy Fran- 
co został we Włoszech, średni Marco przyjechał do Pol-
ski, a najmłodszy Simone jest we Francji.

… Linda i Long to ludzie pracowici  
i przedsiębiorczy, dlatego podjęli  

w Polsce nowe wyzwanie.
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Podobno Chińczycy są najbardziej twórczymi kucharzami. Do nich należy ponad 80 tysięcy 

przepisów narodowych potraw. Kuchnia chińska ma swoich wielbicieli na całym świecie. 

Zadziwia smakiem, aromatem i doskonałością produktów. Choć jest pojęciem bardzo 

ogólnym, to niemal każdy region Chin ma swoje własne smaki, przyprawy i składniki.

Kuchnia
cHiŃsKa

SMAŻONY RYŻ  
Z JAJKIEM I WARZYWAMI

Jest więc kuchnia kantońska  
– najbardziej znana na Zachodzie,  
w której dominują ryby, owoce mo- 
rza, drobno siekane i smażone na 
woku składniki. Jest bardzo pikant-
na, oparta na wołowinie kuchnia 
syczuańska. 

Jest charakteryzująca się delikat-
nym smakiem kuchnia szanghajska 
i są pszenne bułeczki gotowane na 
parze, tak charakterystyczne dla pół-
nocnych Chin. Jest jeszcze centralne 
ryżowe zagłębie i najlepszy sos sojo- 
wy, pierożki i zupy południowo-wschod- 
nich regionów. 

Kuchnia chińska jest najbar- 
dziej zróżnicowaną kuchnią świa-
ta, na którą wpływ ma nie tylko 
ukształtowanie terenu, ale i prastara 
tradycja. Sztukę kulinarną kultywuje 
się tu od tysięcy lat. Każda potrawa 
jest sama w sobie dziełem wywa-
żonym pod kątem wartości odżyw-
czych i smaku. Chińscy kucharze  
do perfekcji opanowali smażenie  
w gorącym oleju i gotowanie na pa- 
rze. Każdy z nich na swój własny 
sposób potrafi przygotować wyda- 
wałoby się najprostszy przepis.

Chińskie pierożki i makarony, 
ryż, wołowina i owoce morza, zupy, 
warzywa i desery… tu każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Słodki, kwaśny, 
słony, słodki i cierpki – pięć smaków 
stanowi fundament kulinarnego kun- 
sztu. Od doświadczenia kucharza 
zależy, który z nich i dlaczego stanie 
się dominujący. 

Długowieczność, harmonia, spo- 
kój ducha oraz zdrowie to cechy nad- 
rzędne kultury chińskiej. Wszystkie 
znajdują swoje odbicie w przygotowy- 
wanych potrawach. Nie bez powodu 
kuchnia chińska uznawana jest za 
jedną z najzdrowszych na świecie.

I jeszcze są kolory. Ten, kto 
widział chiński stół przygotowany 
przed przyjęciem, ten zrozumiał, 
na czym polega powiedzenie, że je 
się także oczami. Kompozycja dań 
stanowi swoiste dzieło sztuki, które 
w przeciwieństwie do innych dzieł 
można dotykać pałeczkami.

SKŁADNIKI 
300 g ugotowanego białego ryżu, 1 jajko, 20 g marchwi 
pokrojonej w kostkę, 50 g zielonego groszku, 20 g oleju,  
0,25 łyżeczki soli

Jajko roztrzep. W woku rozgrzej olej, dodaj jajko, po chwili 
dołóż marchew, ryż, groszek i przyprawy. Smaż na delikat-
nym ogniu.
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SKŁADNIKI
300 g ugotowanego makaronu, 30 g białej kapusty, 30 g 
marchwi, 30 g ciemnych grzybów świeżych lub rozmrożo-
nych, 50 g cebuli, 30 g zielonej papryki, 1 jajko, olej, sos 
sojowy, sól, cukier, trochę oleju sezamowego

Cebulę, marchew i grzyby pokrój na małe kawałeczki,  
a paprykę w paski. Rozgrzej wok, wlej olej, przelej na patel-
nię roztrzepane jajko. Krótko mieszaj i wrzuć rozdrobnione 
warzywa, a potem makaron. Dodaj odpowiednią ilość sosu 
sojowego, cukru, soli i trochę oleju sezamowego.

SKŁADNIKI 
500 g oleju, 1 łyżka sosu sojowego, 2 łyżecz-
ki soli, 1 opakowanie papieru ryżowego na 
sajgonki, 200 g wołowiny bez kości, 50 g 
grzybów mun namoczonych w ciepłej wodzie 
i posiekanych, 100 g kolendry, umiarkowana 
ilość skrobi

Umyj i posiekaj kolendrę. Zmiel opłukane 
wcześniej mięso. Do mięsa dodaj sos sojo- 
wy, skrobię, dobrze wymieszaj i marynuj przez 
10 min. Potem usmaż mięso na oleju. Na dru- 
giej patelni, na rozgrzanym oleju podsmaż 
grzyby, następnie dodaj usmażone mięso,  
sól, posiekaną kolendrę i dobrze wymieszaj. 
Na końcu dodaj trochę skrobi rozpuszczonej 
w wodzie. Wymieszaj i napełniaj papier ryżo-
wy nadzieniem. Zawijaj jak krokiety. Smaż na 
oleju na złoty kolor. Przed smażeniem można 
wrzucić sajgonkę do roztrzepanego białka, 
żeby krokiety się nie rozpadły. Po wyjęciu  
z patelni wyłóż sajgonki na chwilę na ręcznik 
papierowy, aby usunąć nadmiar tłuszczu.

SAJGONKI SPRING ROLLS  
Z WOŁOWINĄ I KOLENDRĄ

KREWETKI NA CHRUPKO
SMAŻONY MAKARON  

Z WARZYWAMI

SKŁADNIKI
10 szt. krewetek tygrysich, 2 jajka, 20 g skrobi ziemniaczanej, 20 g bułki 
tartej, 5 g wina wytrawnego, 5 g pieprzu czarnego, 1 g sody oczyszczo-
nej, olej, 2 g soli, 1 g cukru, 10 g sosu pomidorowego

Krewetki opłucz na durszlaku pod zimną, bieżącą wodą. Jeśli mają główki, 
trzeba je odciąć. Z każdej krewetki zdejmij pancerzyk, ale zostaw ogonek. 
Natnij krewetkę wzdłuż całego grzbietu. Rozchyl nacięcie i usuń ciemną 
żyłkę, czyli jelito (czasami żyłka może być przerwana). Dzięki temu potrawa 
z krewetek nie będzie gorzka. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą nożyka 
lub wykałaczki. Opłucz krewetki w zimnej wodzie i osusz na papierowym 
ręczniku. Teraz czas na marynatę. Wymieszaj sól, pieprz, cukier, wino, sodę 
i skrobię. Wrzuć do marynaty krewetki i pozostaw na pół godziny. Rozbij 
jajka. Zamarynowane krewetki obtocz w skrobi, potem w jajku, a następnie 
w bułce tartej. Rozgrzej wok, wlej olej i jak będzie gorący, trzymając za 
ogonki, wkładaj krewetki do woka. Smaż na złoty kolor. Z zewnątrz kre- 
wetki powinny być kruche i delikatne w środku. 
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