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Gmina w obiektywie Wólka Kosowska.  
Największe w Europie Chińskie Centrum Handlowe.
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Od Redakcji
Wiosna. Chce się żyć. Miło w wolnej chwili usiąść na słoneczku,  

wziąć do ręki kwietniową „moją Lesznowolę” i poczytać o sąsia-
dach. O ciekawych ludziach z naszej gminy.

Poznaliśmy już wielu. Dziś kolejni.
Zaczynamy od tekstu o panu Januszu, mieszkańcu Magdalen-

ki, którego przeżycia wystarczyłby na napisanie książki o czasach 
minionych. 

Z panem Krzysztofem mieliśmy rozmawiać o jego pasji, a wy- 
szła bardzo ciekawa historia rodzinna. O pasji nie zapomnieliśmy.

Odwiedziliśmy „Kawiarnię pod Aniołami” i poznaliśmy  
sympatyczne wolontariuszki, które kawiarnię prowadzą i pieką 
wspaniałe ciasta. 

W Lesznowoli byliśmy w gospodarstwie, w którym królują 
frezje. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o kwiatach, ale też  
o rodzinie, która frezjom poświęca wiele czasu.

Zajrzeliśmy do zespołu szkół w Lesznowoli, aby poznać 
szachistkę, która w tej dyscyplinie zebrała wiele mistrzowskich 
medali.

W Mysiadle, w Centrum Sportu, byliśmy na „Turnieju 100 
strzał”. Rozmawialiśmy z prezesem Klubu Kyudo Tametomo  
o fascynującej, japońskiej sztuce walki.

Poznaliśmy interesującego motocyklistą, który mówi, że ma  
instynkt stadny. To On macza palce w tym, że dwa razy w roku 
przed kościołem w Starej Iwicznej gromadzą się motocykliści.

Co jeszcze? Jeszcze wspomnienie Gali Sportu, spotkanie z Klu- 
bem Kobiet „Panie przodem” i propozycja dla właścicieli psów.  
W część kulinarnej – szparagi. 

Jak zwykle dziękujemy za proponowane do „mojej Lesznowoli” 
nazwiska ciekawych osób i życzymy miłej lektury.

 

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Starszy o cztery lata brat Wacław, pseudonim „Krzysztof”, 
skończył Podchorążówkę. Był w Pułku Baszta. Zginął 2 sierpnia 
1944 roku na Sadybie. Zostali otoczeni i wytłuczeni przez  
Niemców granatnikami i seriami z karabinów maszynowych.  
Blisko dziewięćdziesięciu ludzi.
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O tym fakcie starszy strzelec  
Janusz Kaźmierczak, ps. „Janusz” 
dowiedział się po powstaniu. Pow- 
stanie zastało go w Magdalence.  
Kiedy Bogdan Lewicki powiedział 
mu, że wybuchło, wziął od mamy 
paczkę niemieckich papierosów 
„Haudegen” (polska nazwa „Junak”) 
i udał się w rejon kościoła, bo tam 
była koncentracja członków tajnej 
organizacji Armii Krajowej i ochot-
ników. Został uformowany liczący 
około czterdziestu ludzi oddział 
powstańczy, dowodzony przez  
por. „Nałęcza”.

POCZĄTKI W KONSPIRACJI 
– Urodziłem się dosyć daw- 

no – mówi pan Janusz. – W święto 
narodowe 3 maja 1928 roku. To zna- 
czy, że za miesiąc będę miał 89 lat. 
To spory kawałek czasu. Jest co 
wspominać. 

Przed wojną chodziłem do war-
szawskiego gimnazjum im. Mikoła- 
ja Reja na placu Małachowskiego. 
Z Magdalenką jestem związany „od 
zawsze”, tj. od 1943 roku, kiedy ro-
dzice, po parcelacji gruntów majątku 
pana Dmowskiego, kupili działkę  
i wybudowali dom. Przyszła wojna. 
W pamięci do dziś zostały pewne 
fakty. Oblężenie Warszawy przeży-
łem z mamą i braćmi w Warszawie. 
Najpierw bombardowanie Pragi, po- 
tem Nowego Światu i Alei Jerozoli- 
mskich. Pamiętam, jak siedzieliśmy 
w piwnicy w czasie bombardowania,  
a w nocy był ostrzał artylerii. Czu-
łem, że pode mną chodzi ziemia. Mo- 
że mi się to tylko wydawało – nie wiem.

Później okres okupacji. Wia- 
domo, były to bardzo trudne czasy. 
Mieszkaliśmy na Woli przy ulicy 
Młynarskiej 33. W czasie okupacji 
po krótkiej przerwie zacząłem cho- 
dzić na komplety do szkoły Reja  
i tak było do powstania. Na ulicach 
łapanki, strzelanina. Kilka razy uda- 
ło mi się z łapanki uciec. Ostatni 
raz w końcu 1943 roku, kiedy brali 
na „odwetowe”, uliczne, grupowe 
rozstrzeliwania.

Powstanie zastało mnie tutaj,  
w Magdalence, ale konspiracja  

w Magdalence zaczęła się już po  
kapitulacji w 1939 roku. Na tym te- 
renie znalazło się kilku oficerów 
i żołnierzy Wojska Polskiego, któ- 
rzy nie poszli do niewoli i utworzyli 
tajną organizację oporu. Nawiązali  
kontakt z organizacją Służba Zwy- 
cięstwu Polsce, późniejszym Związ-
kiem Walki Zbrojnej, i z Armią 
Krajową.

 Trzeba wspomnieć, że był tu- 
taj porucznik wojsk polskich Jerzy 
Małachowski ps. „Nałęcz”, który  
w 1939 roku walczył w armii gene- 
rała Kleeberga. Nie poszedł do nie-
woli. Jako gajowy pod nazwiskiem 
Gajdajenko znalazł się w Magda-
lence. Leśnicy, którzy brali czynny 
udział w konspiracji, urządzili mu  
w lesie niedaleko kościoła gajówkę. 
Tu koncentrowała się działalność 
tajnej organizacji AK, tu był zakon-
spirowany magazyn broni. 

Tu byli też Wacław Lewicki 
ps. „Elegant”, porucznik Wojska 
Polskiego, który uciekł z rosyjskiej 
niewoli i nie dał się wywieźć, oraz 
nasz późniejszy dowódca plutonu 
Adam Janowski pseudonim „Adako”, 
leśniczy, też bardzo dzielny, odważ-
ny człowiek. Oni oraz inni z Mag-
dalenki i sąsiednich wsi stworzyli 
konspiracyjną grupę, która działała 
aż do powstania. Ta działalność była 
dość szeroka. Porucznik „Nałęcz”, 
późniejszy kapitan, prowadził tu- 
taj szkolenia także młodych ludzi  
z Warszawy, w ramach tajnej Pod-
chorążówki. Mój brat Wacław też 
skończył tajną Podchorążówkę. 

Działalność konspiracyjna by- 
ła dwukierunkowa. Z jednej strony 
było organizowanie i szkolenie mło-
dych ludzi, przygotowywanie ich  
do powstania, o którym wiadomo 
było, że wybuchnie. Następnie zbie-
ranie broni. Tej po Wojsku Polskim, 
czy zdobycznej na Niemcach, czy  
też z lotniczych zrzutów. Kobiety 
szyły furażerki, pasy główne, ładow-
nice; orzełki były tłoczone z blachy.  
Z drugiej strony były akcje sabota- 
żowe przeciw okupantowi oraz  
kolportowanie tajnej prasy podzie- 
mnej z informacjami o przebiegu  

walk z Niemcami na różnych  
frontach.

Na koncentracji otrzymaliśmy 
furażerki, pasy, dostaliśmy broń. 
A broń była bardzo różna. Było 
parę polskich karabinów „radomia-
ków”, jakieś niemieckie mauzery. 
Ja dostałem jednostrzałowy karabin 
rosyjski z I wojny światowej. Były 
trzy pistolety maszynowe, dwa steny 
i jeden niemiecki schmeiser. Była 
nawet sekcja z fuzjami, dla których 
nie starczyło broni. Było też trochę 
broni krótkiej, czyli każdy coś do-
stał. Nasza koncentracja zakończyła 
się późnym wieczorem. 

IDZIEMY W BÓJ
– Jak ruszyliśmy przez las, robi- 

ło się ciemno. W szpicy szedł nasz 
porucznik „Adako” z patrolem. Oka-
zało się, że za lasem stacjonowały 
czołgi niemieckie – jakieś czterdzie-
ści z brygady „Hermann Göring”. 
Przeszliśmy niezauważeni do szosy 
i tam mieliśmy pierwszą potyczkę 
z Niemcami. Zaatakowaliśmy jakąś 
kolumnę niemiecką. Zniszczyliśmy 
dwa samochody ciężarowe, było 
trochę strzelaniny i zalegliśmy  
w rowie na skraju lasu. Czekaliś- 
my, co będzie dalej. 

Kiedy zrobiło się zupełnie cie- 
mno, zobaczyliśmy od strony War-
szawy zbliżające się dwa dziwne 
światełka. Niemcy mieli samochody 
z zasłoniętym reflektorami, w któ- 
rych wycięte były tylko małe kwa-
draciki. Było widać, że coś jedzie, 
ale nie było widać co. Kiedy to coś 
się zbliżyło, otworzyliśmy ogień. 
Okazało się, że to był samochód pan-
cerny. Ostrzelali nas dosyć ostro. 

…konspiracja 
w Magdalence 
zaczęła się już  
po kapitulacji  
w 1939 roku.

W lesie zrobiło się widno. Niem-
cy mieli pociski fosforowe. Na taki 
ostrzał nikt z nas nie był przygoto-
wany. Jeden z naszych został ranny. 
Wycofaliśmy się w głąb lasu. Nie 
wiedzieliśmy, co będzie dalej, tym 
bardziej że czołgi stały niedaleko. 
Rozszalała się burza, zmokliśmy po-
twornie. Suchej nitki na nas nie było. 
Rano wycofaliśmy się do majątku 
sióstr zakonnych w Walendowie. 
Tam osiedliśmy na jakiś czas. 

W Walendowie zainstalował 
się sztab naszego rejonu i stamtąd 
wychodziły patrole w różne strony, 
prowadząc na szosach walkę pod-
jazdową. Tam też przejmowaliśmy 
powstańcze oddziały rozbite w War-
szawie. Między innymi powstańców 
z Okęcia, gdzie toczyły się bardzo 
krwawe walki.

Siostry wszystkich ratowały,  
jak mogły. Walendów był obstawiony  
przez nasze patrole. Druga potyczka  
z Niemcami była wtedy, kiedy przy-
jechała na wozach ekspedycja żan-
darmów. Stałem wówczas na czujce 
z Bogdanem Lewickim. On został,  
ja zawiadomiłem oddział. Wtedy  
w tym rejonie był tylko majątek 
sióstr, a poza tym las. Wyskoczyli-
śmy tyralierą, strzelanina, Niemcy  
się wycofali. To był początek sierpnia.

 Była jeszcze potyczka z niemiec-
kim samochodem. Jeden z Niemców 
został ranny i wzięty do niewoli. Od-
ważna siostra zakonna zawiozła go  
z Walendowa do niemieckiego szpi- 
tala w Nadarzynie. Dzięki temu 
prawdopodobnie Niemcy później, 
gdy zajęli majątek, nie spalili go. 

Były też inne akcje. Nasz pat- 
rol zaskoczył jakiś niemiecki samo-
chód z oficerami. Zginęli. Żandarm, 
który był kierowcą, został wzięty  
do niewoli i rozstrzelany. Pamiętam, 
że byliśmy ustawieni w szeregu i do- 
wódca spytał, który z nas chce wy- 
konać wyrok. Kilku wystąpiło z sze-
regu, ale wybrali starszego. Bogdan 
Lewicki i ja mieliśmy zaledwie po 
szesnaście lat. 

 Były później takie historie,  
że nadlatywały samoloty i wypa- 
trywały partyzantów. Niemcy mieli  
taki rozpoznawczo-łącznikowy 
„Fieseler Storch” („bocian”), który 
bardzo nisko latał, obserwując teren. 
Widocznie wiedzieli, że my tu je- 
steśmy. Po paru dniach Niemcy  
otoczyli okoliczne lasy czołgami  
i musieliśmy się stamtąd wycofać. 
Było trochę nerwówki. Patrole 
poszły, żeby się zorientować, jaki 
obstawili teren. Dzięki temu, że  
nasi koledzy doskonale znali teren, 

szczęśliwie mniejszymi grupkami 
udało się nam wycofać.

 Pamiętam, że jak przeskakiwa- 
liśmy przez szosę, to co chwilę szły  
rakiety. Stamtąd nasza grupa z po- 
rucznikiem „Adako” udała się do 
Borowiny. Tam był ogromny, stary 
las, gdzie gajowym był pan Pieniek. 
On i jego żona też byli w konspiracji. 
Jego dwóch synów: Staszek i Piotrek 
byli u nas w oddziale. Tam urządzi- 
liśmy kwaterę. W lesie, w takim 
zagajniku wykopaliśmy ziemlanki 
i stamtąd prowadziliśmy działal-
ność dywersyjną. Przeważnie nocne 
patrole zaczepne, a także ochronę 
mieszkańców przed szerzącym się 
bandytyzmem. 

Ponieważ wokół były silne nie-
mieckie frontowe oddziały, trudno 
było doprowadzić do jakiejś otwartej 
walki, tym bardziej że były bardzo 
duże represje, jeśli coś się wydarzy- 
ło Niemcom.

Nasza działalność konspira- 
cyjna trwała do przejścia frontu.  
Do momentu, aż przyszedł rozkaz 
pułkownika Radosława o zaprzesta-
niu działań i ujawnieniu się. Oddział 
został rozwiązany, broń została od- 
wieziona do rosyjskiego komendanta 
wojennego.
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W grudniu 1944 roku przy  
szosie w kierunku Sękocina zostali 
rozstrzelani przez Niemców więź-
niowie. Między innymi nasi koledzy, 
którzy byli aresztowani w Raszynie. 
Trzech braci. W nocy musieliśmy 
przeprowadzić ich identyfikację. 
Byłem w tej grupie. Stałem na ubez-
pieczeniu. Potworny widok. Miałem 
wtedy 16 lat. 

Jeszcze wcześniej, w 1942 roku, 
Niemcy przywieźli do Magdalenki 
i rozstrzelali więźniów z Pawiaka. 
Kiedy wykonywali egzekucje na 
więźniach, mnie w Magdalence nie 
było. Przyjechałem parę dni później. 
Bogdan Lewicki odkrył przez przy-
padek miejsce egzekucji. Był w le- 
sie z grupą dzieci i wśród brzózek 
paśli kozy. Dzieciaki się bawiły  

i któreś z nich złapało za brzózkę  
i ją wyciągnęło z ziemi. Drzewko by- 
ło bez korzeni. Zaczęli się przyglą-
dać i poczuli odór. Zawiadomili ojca, 
porucznika Lewickiego. Potem dano 
znać do Warszawy i odbyła się iden-
tyfikacja zwłok. Wywiad zestawił 
fakty, datę rozstrzelania i wywózkę  
z Pawiaka i doszli do tego, kto został 
w Magdalence zamordowany. 

Wkrótce nocą w tym miejscu 
postawiliśmy z Bogdanem Lewickim  
pierwszy brzozowy krzyż, który prze- 
trwał do zakończenia wojny. 

TRUDNY ETAP 
– W 1946 roku w jakichś oko-

licznościach poznałem angielskiego 
dziennikarza z „The Sunday Times”. 
Znał trochę niemiecki. Na tyle, że 
mógł się porozumieć. Polskiego nie 

znał. Znałem ze szkoły niemiecki, 
więc jakoś się dogadaliśmy. On po-
trzebował kogoś, kto by mu pomagał. 
Stałem się jego kierowcą. Chciałem 
mu jak najwięcej pokazać. Opowie-
dzieć, co się działo po wejściu do 
Polski Rosjan. 

Między innymi zawiozłem  
go w lubelskie, gdzie stacjonował  
oddział „Młota”. Tam odbyła się 
konferencja. Zebrał się oddział par-
tyzancki w liczbie kilkudziesięciu 
ludzi, przyciągnęli nawet działko 
przeciwpancerne. Dziennikarz zro- 
bił zdjęcia i napisał reportaż do 
angielskiej gazety. Ktoś z bezpie- 
ki przeczytał, dowiedział się, kto 
dziennikarza w lubelskie przywiózł  
i doszli do mnie. Dziennikarza kar- 
nie wydalili z Polski, a ja wkrótce 
trafiłem do więzienia. 

Dołączony do grupy „żołnie-
rzy wyklętych” zostałem skazany 
na osiem lat więzienia i cztery lata 
pozbawienia praw obywatelskich. 
Cztery lata z ośmiu odsiedziałem  
w najcięższych więzieniach. Zaliczy-
łem trudne śledztwo i pobyt w celach 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publi- 
cznego w Alejach Ujazdowskich, 
później w Urzędzie Bezpieczeństwa 
w Lublinie w celi bez okna na ulicy 
Krótkiej, potem więzienia na Zamku 
w Lublinie, we Wronkach i obóz  
w Potulicach. 

Pamiętam, jak w zamku lubel- 
skim śpiewaliśmy w celi. To zdener- 
wowało strażników. Wpadli do celi 
i zaczęli pytać, kto śpiewał. Tych, 
którzy powiedzieli, że nie śpiewali, 
wypuścili. Ja, tak jak kilku innych,  
powiedziałem, że śpiewałem. Zapro- 
wadzili nas do baszty, która stoi do  
dziś. Tam strażnicy stanęli w drzwiach,  
a nas bili pospolici więźniowie. I tak 
pobili, że ludzie zaczęli się kłaść na 
ziemię. Trudno wspominać wszyst-
kie przypadki, ale niektóre zostały 
wyraźniej w pamięci. 

Kiedyś tak mnie pobili, że przez 
dwa tygodnie nie mogłem chodzić. 
Później trafiłem do Wronek. Jedne- 
go z najcięższych więzień. Były ta- 
kie dwa w Polsce. We Wronkach  
i w Rawiczu. Tam byłem ponad trzy 
lata. Ledwie to przeżyłem. Był głód, 

…dołączony do grupy „żołnierzy wyklętych” 
zostałem skazany na osiem lat więzienia  

i cztery lata pozbawienia praw obywatelskich.

ści dostałem się do instytucji bu- 
dowlanej.

Zapisałem się najpierw na kurs 
kreśleń technicznych pana inżyniera 
Gajewskiego, a później on założył 
szkołę techniczną i zostałem tam 
przyjęty. Wkrótce szkołę upaństwo-
wili i powstało technikum. Ponieważ 
miałem bardzo dobre wyniki w na-
uce, dostałem dyplom przodownika 
nauki. Taki dyplom upoważniał do 
tego, żeby bez egzaminów dostać  
się na studia. 

Moi koledzy z więzienia trafili 
do oddziałów w kopalniach węgla. 
Pamiętam, że kartę powołania do 
wojska dostałem w kwietniu, a matu-
ra techniczna miała być w czerwcu. 
Dostałem zaświadczenie, że bardzo 
dobrze się uczę, że na pewno zdam, 
i że względy społeczne wskazują na 
to, żebym mógł tę maturę zdawać. 
To mnie uratowało, bo facet wziął to 
moje powołanie i wrzucił do kosza.  
I to było moje wielkie szczęście, bo 
nie pojechałem do kopalni. Tam by 
mnie zniszczyli.

Zgłosiłem się na Wydział Archi-
tektury. Przed egzaminem z rysun- 
ku były kursy przygotowawcze, ale 
mnie nie zawiadomiono. Mimo to  
poszedłem na egzamin i zdałem 
bardzo dobrze. Później okazało się, 
że moje papiery zaginęły. Nie było 
mnie ani na liście przyjętych, ani 
nieprzyjętych. 

W sekretariacie uczelni nie mo-
głem się niczego dowiedzieć, więc 
postanowiłem pójść na skargę do 
sekretarza partii. Kiedy się wreszcie 
do niego dostałem, powiedział mi: 
„Polska Ludowa takich inżynierów 
jak wy nie potrzebuje, wy w Polsce 
Ludowej nie będziecie studiować”. 
To było w Warszawie na Wydziale 
Architektury, na Politechnice. 

Podrabiając ankietę personalną, 
jakimś cudem dostałem się na wie-
czorowe studia inżynierskie. Później 
– Stalina już wśród żywych nie było 
– łatwiej było się dostać i ukończyć 
studia magisterskie i podyplomowe. 
Przez całe życie byłem inżynierem 
budownictwa lądowego. Budowałem 
Warszawę przez kilka lat. Później już 
jako „generalny projektant” budo-

wałem duże, nowoczesne zakłady 
przemysłu mięsnego w Ostrołęce, 
Ełku i Zielonej Górze. W Libii budo-
wałem obiekty sportowe. Po powro-
cie do Warszawy był Ratusz na Woli, 
Ratusz w Białołęce, hala sportowa ze 
stadionem, Seminarium Duchowne, 
posterunek policji. Sporo tego było.  
I tak dojechałem do emerytury.

Od wielu lat w naszej Magda-
lence uczestniczyłem w corocznych 
młodzieżowych rajdach „Szlakiem 
naszej historii”. Starałem się uczniom 
okolicznych szkół przybliżyć obraz 
tamtych trudnych czasów.

W końcu lutego obchodziliśmy 
z żoną 60-lecie naszego ślubu. Mam 
wielką satysfakcję, że uczestniczy-
łem w wielkim dziele odbudowy 
centrum Warszawy. MDM, budynki 
„Ściany Wschodniej” wzdłuż ulicy 
Marszałkowskiej, budynek Uniwer-
salu, Rotunda PKO, budynki przy 
ulicy Świętokrzyskiej i inne.

Rozbieraliśmy zniszczone wojną 
domy, segregowaliśmy cegły, wywo-
ziliśmy gruz i budowaliśmy naszą 
Warszawę. Miałem w tym, na miarę 
moich możliwości, swój udział. 

 I tak to życie przeleciało. ■

choroby, próchnica zębów, wrzody 
– bardzo złe warunki. Tam złapała 
mnie ślepa kiszka i w warunkach 
więziennych byłem operowany. 

We Wronkach niewiele bra- 
kowało, żebym się wykończył. 
Przerzucali mnie z celi do celi.  
A w celach często byli tacy, którzy 
byli na usługach bezpieki. Na przy- 
kład raz przenieśli mnie do kilku-
osobowej celi. Sprowokowany coś 
zacząłem gadać, a był tam ze mną 
młody człowiek ze wsi. Jeśli dob- 
rze pamiętam, Jasio Wysokiński. 
Wspaniały człowiek. Jak zacząłem 
gadać, to mnie kopnął pod kocem 
w nogę. Zorientowałem się, o co 
chodzi, ale za późno. 

Na drugi dzień przyszedł do celi 
oddziałowy i zapytał, który potrze-
buje do lekarza? I zabrał jednego 
z więźniów. Później przyszedł po 
mnie i zaprowadził na „spowiedź”. 
To nie była przyjemna rozmowa. 
Śledczy straszył, wymyślał i nama-
wiał do współpracy. Ponieważ nic  
z tego nie wyszło, wylądowałem  
na 24 godziny w karcerze. 

Karcer to była piwnica z nie- 
wielkim zakratowanym okienkiem. 
Prycza z desek i beton, a ja w bie- 
liźnie. Właściwie nic mi się nie sta-
ło. Jak ktoś więcej przeskrobał, to 
mu zimą otwierali okno, polewali 
wodą i człowiek wędrował na tam-
ten świat. Takie były przypadki.

Zostałem aresztowany, gdy  
miałem 18 lat. Jak wyszedłem na 
wolność w końcu listopada 1950 
roku, byłem człowiekiem znisz-
czonym. Nogi miałem opuchnięte, 
żołądek rozwalony, nadciśnienie 
tętnicze, brak wielu zębów. Ostat- 
ni okres byłem w więzieniu w po- 
niemieckim obozie w Potulicach. 
Jak więźniowie mieli wyjść na 
wolność, to ich tam posyłali, żeby 
trochę doszli do siebie. Wcześniej 
człowiek był cieniem.

TROCHĘ SZCZĘŚCIA
– Później miałem trochę  

szczęścia. Gdy wyszedłem z wię- 
zienia, nie mogłem się uczyć  
ani pracować, bo miałem wilczy  
bilet, ale przez jakieś znajomo- 

…otrzymaliśmy 
furażerki, pasy,  

dostaliśmy broń.  
A broń była  

bardzo różna.
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Cieszę się,  
gdy nie pachną

Kiedy brał ślub nasz najlepszy reprezentacyjny piłkarz Robert 
Lewandowski, jego żona miała wiązankę ślubną z białych frezji. 
Później przez jakiś czas na giełdzie brakowało tych kwiatów.  
Jak były modne sukienki kremowe, to był popyt na odmiany ecru, 
jak białe to na białe. Szczególnie w maju, gdy dzieci idą do komu-
nii. Trudno jest przewidzieć modowe trendy. Czy będą modne  
odmiany brzoskwiniowe, niebieskie, czerwone, białe pojedyncze,  
czy białe pełne? U państwa Bazga mają ich około czterdziestu.

… kwiaty zaczynają się od 
końca marca i są do końca 

października.

W tytule nie ma ani przesady, ani pewnej 
kokieterii kogoś, kto uprawia piękne, wspaniale 
pachnące kwiaty. To jest najprawdziwsza praw- 
da, ale dojdziemy do niej za chwilę. Siadamy  
do rozmowy w pełnym składzie. Mama Irena,  
syn Paweł, jego żona Ania i wnuk, syn Pawła  
i Ani – Michał. 

MAŁO MIŁOŚCI
Na stół trafia pachnąca kawa i pani Irena 

zaczyna opowieść o gospodarstwie, w którym się 
wychowała i o tym, które przekazała następcom. 

– Urodziłam się w Lesznowoli naprzeciwko 
sklepu przy Słonecznej. Przy tym wysokim, zie- 
lonym domu jak się skręca z ul. Szkolnej w stronę 
Piaseczna. Tam było gospodarstwo moich rodzi-
ców. Tam się wychowałam i tam mieszkałam do 
24 roku życia. 

Miałam starszą siostrę. W wieku dwudziestu 
lat wyszłam za mąż, wyprowadziłam się z domu 
i wtedy wszystko spadło na moje szesnastoletnie 
barki. Cały dom na głowie, pranie, pomoc w polu. 
Cztery lata młodsza ode mnie siostra poszła do 
technikum ekonomicznego i zamieszkała na stan-
cji. Wiecznie jej nie było w domu. Jak urodził się 
mój brat Sławek, to mama była już sparaliżowana.

 Nie pamiętam mamy zdrowej. Pamiętam naj-
lepiej pralkę Frania i to codzienne pranie. Często 
się zastanawiam, jak ja te lata przeżyłam. Były 

też miłe chwile, bo wprawdzie było nas dużo,  
ale rodziców mieliśmy super. Choć tata był bardzo 
zapracowany, to dzieci były dla niego bardzo ważne. 
Mama pisała piękne wiersze, czytała nam książki. 

Życie nie było słodkie. Gospodarstwo 14 hektarów  
i tylko uprawa warzyw. Nas było siedmioro. Mama była 
osobą bardzo chorą i prawie trzydzieści lat nie wycho-
dziła poza dom. Jak najmłodszy brat się urodził, to mia-
łam chyba piętnaście lat. Wychowywałam go. Gdy miał 
lat dwadzieścia, to się utopił. Przeżyłam to strasznie. 

W gospodarstwie wiadomo jak było. Mało miłości, 
bo w tamtych czasach rodzice nie dawali dzieciom tyle 
miłości co teraz. Nie było czasu na miłość. Starsze dziec-
ko wychowywało i pilnowało młodsze. 

Wyszłam za mąż w 1967 roku. Mój mąż nie bardzo 
odpowiadał rodzicom. Chcieli dla córki gospodarza, ale 
„Irenka się zakochała”. Po ślubie nie mieliśmy gdzie się 
podziać. Cztery lata mieszkaliśmy u rodziców. Paweł się 
urodził po dwóch latach małżeństwa.

Mój mąż był tokarzem, pracował na Woli w Zakła-
dach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki. Szukali-
śmy dla siebie jakiegoś domu. W Pruszkowie, w Leśnej 
Podkowie, tu w okolicy. W końcu mąż mówi: „Mogę  
na Grójeckiej przy placu Zawiszy dostać mieszkanie  
z przydziału”. Zawiózł mnie tam. Pokazał piękny dom,  
a ja w ryk: „Ja siebie tu nie widzę, ja nie chcę mieszkać 
w Warszawie w żadnym wypadku. To nie wchodzi  
w rachubę”. 
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NIE POMIDORY — KWIATY
– Po dyskusji rodzinnej tata przepisał nam działkę  

i zaproponował, żeby mąż swoją pracę rzucił, i żebyśmy 
się wzięli za ogrodnictwo. Dziadek kupił nam żelastwo 
na szklarnię, tata pomógł majstrom. Domek był partero-
wy, ale chodziło o to, żeby była chociaż maleńka kotłow-
nia do grzania szklarni. 

Zaczęło się od pomidorów. Czasy były ciężkie. Szkła 
starczyło nam na pół szklarni. Ale dziadek, który był  
i w spółce wodnej, i w spółdzielni ogrodniczej, i ciągle 
gdzieś działał – szkło załatwił. Miało przyjść z importu. 
Przywieźli szklarza, żeby szkło pociął na wymiar zaraz 
przy wagonach, ale okazało się, że szkła nie ma, bo pan 
prezes komuś je sprzedał. Pomidory, co to miały dać 
pierwsze pieniądze, zmarzły. Później zaczęliśmy produk-
cję goździka i tak od 1971 roku przez kilka lat to trwało. 

– Robiłem kiedyś remont gospodarstwa – mówi syn 
Paweł – i zdjąłem, wiszący na ścianie obrazek Matki  
Boskiej. Pod spodem zobaczyłem zapis, jaki zrobił ojciec: 
„1971 r. pierwsza produkcja goździków”. 

Od 1971 roku w tym gospodarstwie uprawia  
się kwiaty. 

– Przypominam sobie jeszcze te czasy – mówi pani 
Irena – kiedy nie mieliśmy w gospodarstwie samochodu. 
Mąż w pracy, a ja w zaawansowanej ciąży biorę 300 goź-
dzików pod pachę, idę do autobusu i jadę na Baśniową, 
bo tam była kwiaciarnia, do której wstawialiśmy kwiaty. 
I tak pomalutku się dorabialiśmy. Osiemnaście lat byli-
śmy razem. Któregoś dnia mąż zjadł śniadanie i zemdlał. 
Pogotowie przyjechało w ciągu 20 minut. Zabrali go do 
szpitala na Czerniakowską. Nie odzyskał przytomności  
i po czterech dniach zmarł. Miał zator.

NOWY gOSPODARZ
Gdy umarł ojciec, Paweł miał 16 lat, a córka Renata 

13. Zrozumiał, że na jego barki spada ciężar prowadze- 
nia gospodarstwa. W 1991 roku ożenił się z Anią i teraz 
pracowali we dwoje. Mama w wieku pięćdziesięciu pię-
ciu lat poszła na wcześniejszą emeryturę, choć jak mówi: 
„Ponieważ jestem pracoholiczką, to póki mogę, poma-
gam”. Dodaje też, że teraz zaczęła jeździć na wycieczki. 
Zwiedziła już trzynaście krajów Europy i świata, uczęsz-
cza na zajęcia uniwersytetu trzeciego wieku i pielęgnuje 
ogród przy domu. Nie szydełkuje, bo nigdy takich robót 
nie lubiła. 

– Zaczęło się od tego, że poszedłem do szkoły  
ogrodniczej – wspomina Paweł. – Ojciec nie był z tego 
powodu zadowolony, ale jak kończyłem pierwszą klasę, 
ojciec zmarł i siłą rzeczy zacząłem razem z mamą pra- 
cować. Mieliśmy wtedy gerbery i goździki. W 1986 roku 
z pomocą i za namową naszych kuzynów, państwa Lubo- 
wickich, którzy też frezją się zajmują, sprowadziliśmy 
pierwsze bulwy z Holandii. Posadziliśmy. Początki nie 
były łatwe, bo trzeba było pogodzić szkołę, pracę i je- 
szcze produkcję warzyw gruntowych. 

Zaczęliśmy powiększać i modernizować gospodar-
stwo. W 1991 roku do naszego ogrodniczego teamu do- 
szła moja żona Anna. Ania pochodzi z gospodarstwa  
w Podolszynie, więc szybko się do pracy wdrożyła. Poza 
frezją uprawialiśmy jako poplon lilie. Ale główną upra- 
wą była frezja. 

Dlaczego frezja? Zainteresował mnie jej uprawą, jak 
wspomniałem, kuzyn Lubowicki. Uważał, że to dobry  
interes finansowy. Zresztą nadal kooperujemy, wymienia- 
my się doświadczeniami, choć do tej pory wszystkiego  
o tej produkcji nie wiemy, bo frezje to kwiaty specyficzne.

Frezja pochodzi z Afryki Południowej z Przylądka  
Dobrej Nadziei, a nazwę zaczerpnęła od nazwiska dokto-
ra Frederika Frees̀ a, który był bliskim przyjacielem od-
krywcy tej rośliny. Byliśmy z żoną na Maderze. Urzekła 
nas. Widzieliśmy dziko rosnące frezje. 

Frezje sadzi się z bulwocebul, a materiał nasadze- 
niowy rozmnaża samemu. Nowe odmiany sprowadza- 
my z Holandii. Jest wiele odmian i kolorów. Jedne są na 
okres letni, inne na zimowy, jeszcze inne na kwitnienie 
jesienne. Kwiat ten może być uprawą całoroczną. Okres 
produkcji od posadzenia do ścięcia to od 3,5 do 4,5 mie-
siąca. Zależy w jakiej porze roku zostały posadzone. 

Cały czas na rynku pojawiają się nowości. Kupuje- 
my cebule nowych odmian, coraz niestety gorszej jako- 
ści, bo z jednej strony wchodzą bardziej restrykcyjne 
przepisy dotyczące środków ochrony i odkażania pod-
łoża, z drugiej środki są coraz słabsze i w konsekwencji 
materiał nasadzeniowy mniej wartościowy. Jak cebula 
jest silna i zdrowa, to można z niej ściąć trzy frezje. 

Najtrudniejszy był początek, bo po śmierci taty spo- 
ro zainwestowaliśmy w bulwocebule. Płacić trzeba było 
w walucie. Ja nie znałem się jeszcze na produkcji, a ksią- 
żkowa wiedza na temat hodowli frezji kompletnie nie 
pokrywa się z praktyką. Frezja nie lubi wysokich tempe-
ratur. My mieliśmy wcześniej gerberę. Temperatura przy 
produkcji gerbery jest wyższa. Frezja nie zawiąże kłosa, 
jeśli temperatura podłoża będzie wyższa niż 12-14 st.  
W lato produkcja frezji też jest bardzo problematyczna. 
W Holandii stosuje się chłodzenie podłoża, u nas robi się 
to tak, że są mikrozraszacze, zraszacze normalne i wie-
trzenie. Gdy frezja wschodzi, musi mieć ciepło. Potem 
wymaga niższej temperatury, a jak kwitnie, też powin- 
no się ją ochłodzić.

 U nas kwiaty zaczynają się od końca marca i są do 
końca października. W listopadzie mamy dwa tygodnie 
wolnego i wtedy jedziemy z żoną do Maroka, na Maderę, 
Teneryfę, do Turcji, Egiptu albo gdzieś na wyspy. Nie 
narzekamy. Takie jest nasze życie.

– Śmiejemy się – wtrąca pani Anna – że ta nasza  
produkcja jest taka, że nie ma ani świąt, ani niedziel. 
Cały czas ktoś musi być na miejscu. Zimą trzeba pilno-
wać pieca. Jak z tuneli foliowych nie zdejmujemy folii, 
to trzeba zrzucać śnieg. Mieliśmy już tak, że nam się 
zarwały pod wpływem śniegu. 

…kiedyś w Lesznowoli uprawiano frezje w sześciu 
czy siedmiu gospodarstwach. Teraz są dwa.
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– Pamiętam, którejś zimy wstałem rano – wspomina 
pan Paweł – patrzę i mówię: „Miałem chyba 10 tuneli? 
Co się stało, że mam tylko siedem?”. W noc stanął piec 
olejowy. To była masakra. Tunele zawaliły się pod śnie-
giem.

Z produkcją frezji są problemy. Główny to choro-
by wirusowe i grzybowe. Bardzo się roznoszą i z tego 
powodu nie można wziąć do pracy ludzi, którzy nie mają 
doświadczenia. Dlatego pracujemy praktycznie we czwo-
ro. Czasami przyjeżdżała do pomocy mama Ani. Jak ktoś 
nieumiejętnie zetnie jedną frezję chorą i tnie następne 
tym samym nożem, to zaraża. Później wykopuje się ce-
bulkę, suszy, trzyma trzy i pół miesiąca w temperaturze 
30 stopni, sadzi i nie wie, że jest chora. Zdarzyło się tak 
niejednokrotnie, że grzaliśmy taką zarażoną cebulę, a po 
dwóch miesiącach nie było z tego żadnego kwiatu i była 
do wyrzucenia. My umiemy chore kwiaty rozpoznać, 

Kiedyś w Lesznowoli uprawiano frezje w sześciu czy 
siedmiu gospodarstwach. Teraz są dwa. Sadzimy ręcznie 
ok. 200 tysięcy cebul w sezonie. Ścinamy od 400 do 500 
tysięcy kwiatów.

Siedemdziesiąt procent produkcji sprzedajemy na 
Litwę. Ale mam takich klientów, których poznałem trzy-
dzieści lat temu, gdy zacząłem jeździć na giełdę na Łopu-
szańską. Jeden ma hurtownię w Gdańsku, druga to moja 
koleżanka, która ma fajny pawilon pod Halą Mirowską.

– Jedna z moich koleżanek – mówi pani Irena – nie 
wiedząc, na czym ta nasza praca polega, powiedziała do 
mnie: „Jezus, gdybym ja tak mogła kwiaty ciąć i przy 
nich pracować, to robiłabym to dzień i noc”.

– A my jedziemy w sobotę na wesele kuzynki żony, 
wszyscy po weselu idą spać, a my przyjeżdżamy i idzie-
my do szklarni. Do cięcia – śmieje się pani Anna.

– Pawełek to ma lepiej, bo jak drinka wypije, to idzie 
spać, a my z Anią sukienki zdejmujemy i idziemy do szklar- 
ni – dopowiada mama.

– Ale potem wy śpicie, a ja pakuję frezje do półno- 
cy – odcina się pan Paweł.

– Paweł jest w tym zakochany. O której byśmy nie 
przyjechali, z jakiejkolwiek imprezy, to on zawsze pier- 
wsze kroki kieruje do kotłowni i do szklarni – mówi żo- 
na. – On tym żyje. Michał jak przyjeżdża, to pierwsze 
kroki kieruje do domu. Jest towarzyski, pogada, zagada. 
Dlatego zajmuje się sprzedażą i techniką. Ale kto wie, 
jak będzie w przyszłości. Na razie jest w drużynie. 

– Frezje tniemy, jak jeszcze nie pachną – tłumaczy 
pan Paweł. – Potem przenosimy je do chłodni. Jak przy-
noszę z chłodni i zaczynają pachnieć, to dostaję nerwicy, 
bo to znaczy, że już się rozwijają, a hurtownia chce  
wziąć frezje w ścisłym pąku. Dlatego ja się cieszę, gdy  
nie pachną. ■

…frezja pochodzi  
z Afryki Południowej  

z Przylądka Dobrej Nadziei.

fot. z archiwum prywatnego państwa Bazga
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   Pod  Aniołami

…zastaliśmy trzy panie, które 
kawiarenkę „Pod Aniołami” pro-
wadzą. Marzena Banaszak, Izabela 
Met i Ewa Ziętara poczęstowały nas 
malinową herbatą i opowiedziały  
o kawiarence. 

Zaczęło się osiem lat temu.  
W parafii, po mszy spotykały się 
tzw. „Kręgi małżeństw” i ksiądz 
proboszcz rzucił śmiałą myśl, żeby 
zrobić kawiarnię, w której parafia- 
nie będą mogli posiedzieć, porozma-
wiać, wypić dobrą herbatę czy kawę. 
Pomysł się spodobał. Potrzeba było 
sześciu weekendów, by z niczego 
zrobić coś. 

– Gdy przystąpiłyśmy do 
stworzenia kawiarni, nie miałyśmy 
dosłownie nic, ani jednej złotówki – 
mówi pani Marzena. – Minęło sześć 
sobót od dnia, gdy pomodliłyśmy się 
do Ducha Świętego, wzięłyśmy się 
za robotę i kawiarnia „Pod Anioła-
mi” została otwarta. 

Nie wiemy, jaki udział miał  
w tym dziele Duch Święty, ale pani 
Marzena wierzy, że miał i niech  
tak będzie. 

– Kawiarnia wtedy inaczej wy- 
glądała niż dziś. Ściany były w kolo-
rze wiśni, dużo było aniołów i dużo 
złotych ozdób. 

Teraz przed świętami Wielkiej 
Nocy kolor jest bardziej pastelowy, 
stonowany. Natomiast w święta na 
krzesłach będą poduchy w róże i ko-
lorem dominującym będzie właśnie 
róż, biel i szarość. Świece i firany 
będą dobrane do całości.

Ciasta pieczemy same w domach. 
Za napoje, ciasta, lody, opłata jest 
„co łaska”, wrzucana do stojącego  
na ladzie słoja. My nie mamy cenni-
ka. Wszystko co wpadnie do słoja, 
jest naszym budżetem na zakupy. 
Kupujemy za to herbaty, kawy, pła- 
cimy za prąd i gaz.

Zachęceni przez księdza proboszcza  
Mirosława Cholewę, zajrzeliśmy do kawiar-
ni „Pod Aniołami”. – „Jest przy parafii  
w Magdalence kawiarenka, w której wszyst- 
ko odbywa się na zasadzie wolontariatu. 
Panie pieką ciasta, robią torty, świetne 
herbaty i dobrą kawę”. – To była wystar-
czająca rekomendacja. Zajrzeliśmy do 
kawiarenki…

…ciasta pieczemy same w domach.  
Za napoje, ciasta, lody, opłata jest „co łaska”.
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To miała być opowieść o witrażach. Ale trochę się rozgadaliśmy 
i witraże zeszły na dalszy plan. Pokażemy je oczywiście, ale opo-
wiemy, czego się dowiedzieliśmy o panu Kazimierzu, którego zna 
wielu ludzi z naszej gminy. Trudno znaleźć imprezę sportową,  
w której by nie brał udziału. 

Prawdę powiedziawszy, oboje 
państwo Marczukowie są w Mag-
dalence znani. Pani Ala mieszka tu 
od ponad czterdziestu lat, to znaczy 
od czasu, gdy jej mama kupiła dom 
przy ulicy Modrzewiowej. Poza tym 
pani Ala śpiewa w chórze Oktawa, 
który występuje na wielu gminnych 
uroczystościach. 

Stare dzieje 
Aleksander, tata pani Ali, uro- 

dził się w 1894 roku w ziemiańskiej 
rodzinie na Mazowszu. Miał trzech 
starszych braci i młodszą siostrę Mi-
chalinę. Rodzeństwo bardzo wcze- 
śnie zostało sierotami. Ojciec zginął 
w wypadku, a niedługo po nim zmar- 
ła matka. Aleksander miał niecałe 
pięć lat, a Michalina trzy. Sierotami 
zaopiekowali się krewni. Słodko nie 
było. Jako dwunastoletni chłopak 
wyemigrował do Ameryki. Chciał 
zabrać ze sobą młodszą siostrę, ale 
gdy ta zobaczyła ten wielki statek, 

którym mieli płynąć do Ameryki, 
wystraszyła się i odmówiła udzia- 
łu w rejsie. 

– Tata popłynął sam – opowia- 
da pani Alicja. – Wylądował u starsze- 
go brata w Waszyngtonie, który 
wcześniej za chlebem i pracą poje-
chał do Ameryki. Gdy miał niecałe 
dwadzieścia lat, wybuchła I wojna 
światowa. Zaciągnął się do Armii 
Stanów Zjednoczonych. Nie chcieli 
go zakwalifikować, ale był tak upar- 
ty, że go do armii przyjęli. Chrzest 
bojowy przeszedł pod Verdun,  
gdzie były straszne walki. 

Był to człowiek niesamowicie 
odważny. Na ochotnika szesnaście 
razy szedł na zwiad, choć wiedział, 
że zwiadowcy rzadko wracali ze  
swej misji. On wracał zawsze, raz 
tylko był ranny. Trwając na pozy-
cjach obronnych w okopach wraz  
z kolegami, został dotkliwie popa-
rzony przez gazy bojowe, których  
Niemcy użyli tam po raz pierwszy. 

Żołnierze nie byli na to przygoto- 
wani i wielu zmarło. Mój ojciec 
prawie ociemniały, z połową płuc, 
przeżył. Ponad trzy lata leżał w szpi- 
talach, nim doszedł do zdrowia. Do- 
wódcy docenili jego bohaterstwo 
i Armia Stanów Zjednoczonych 
odznaczyła go Orderem Wielkiej 
Wojny Narodów. 

Gdy się wyleczył, przyjeżdżał  
do Polski. Kupił siostrze, tej która 
nie popłynęła z nim do Ameryki, 
gospodarstwo rolne za Pułtuskiem. 
Poznał też przyszłą kandydatkę na 
żonę, ożenił się i zabrał żonę do Sta- 
nów. Tam urodził się im syn, mój 
brat Tadeusz. Mama bardzo tęskniła 
za krajem, więc postanowili wrócić. 
Był rok 1933. Za zarobione pienią- 
dze kupili działkę na Marymoncie  
i wybudowali piękny dom, w którym 
zamieszkali. Radość nie trwała 
jednak długo. 

Wybuchła II wojna światowa. Są- 
siad, starszy kolega brata, wciągnął 

Historia 
rodzinna

…na pierwszą 
niedzielę adwentu 

robimy siedem-
dziesiąt – osiem-
dziesiąt adwento-

wych wieńców.

Gdy zrobi się ciepło, otworzymy 
kawiarniany ogródek, w którym też 
jest miejsce dla dzieci.

Sztandarowym produktem pani 
Ewy Ziętary jest domowej roboty 
tort bezowy. Podobno pycha. Wie- 
le osób przyciąga do kawiarenki jego 
smak. Gdy tylko bywalcy dowiadują 
się, że w menu będzie tort bezowy, 
natychmiast w kawiarence robi się 
tłoczno. Bo tort pani Ewy przypomi- 
na znany tort Pavlova, ale poza bitą 
śmietaną ma jeszcze krem i żurawinę.

Czasami kawiarnia „Pod Anio- 
łami” jest otwarta w tygodniu. 

– Jeśli trwają rekolekcje – mówi 
pani Izabela – ksiądz prowadzący 
robi przerwę i pozwala, aby grupa 
uczestnicząca w zajęciach, mogła 
przyjść do kawiarni i przy herbacie 
czy kawie trochę się zrelaksować.

Niech nikt nie myśli, że skoro to 
jest kawiarnia „Pod Aniołami” przy 
parafii, to panuje w niej modlitewna 
zaduma i cisza. Nie, to jest normalna 
kawiarnia, w której słychać gwar, 
odpowiednią dla nastroju kawiarnia- 
nego muzykę, a czasem można obej-
rzeć film.

W kawiarni odbywają się też  
spotkania modlitewne. Młodzież  
ma swój czas w piątki, mają też swo- 
je spotkania mężczyźni i swoje spot- 
kania kobiety. Co nie znaczy, że nie  
przychodzą poza spotkaniami. Przy- 
chodzą. Na lody, ciastka, a w niedzie- 
lę na tort bezowy.

Jak jest Dzień Dziecka, dzieciaki 
mają tu lody gratis. W Dzień Babci,  
w Dzień Dziadka – kawa i herbata 
gratis dla seniorów. 

– Do naszej kawiarni przycho- 
dzą goście. Nie klienci. Każdego, kto 
tu przyjdzie, traktujemy jak gościa. 
Serdecznie i z uśmiechem – mówi 
pani Marzena.

I tak jest rzeczywiście. Warto po- 
wiedzieć, że każda z pań ma swoje  
normalne zajęcia i obowiązki, a pra- 
cę w kawiarni nazywa „posługą”  
i robi to w ramach wolontariatu. War- 
to znaleźć chwilę czasu i wpaść do 
kawiarni „Pod Aniołami”, by posma-
kować domowych produktów. ■

Naszymi finansami zajmuje  
się bezinteresownie wspaniały 
„księgowy”, pan Marek Jabłoński, 
który rygorystycznie pilnuje każdej 
złotówki. Nazywamy go „dusigro-
szem”, bo kiedy musi, to grosz dusi, 
ale w jego przypadku to określenie 
pozytywne. Dzięki niemu przez 
osiem lat nie miałyśmy finansowych 
kłopotów, a nawet pozwalamy sobie 
czasem wspomóc parafialne potrze- 
by księdza proboszcza.

W domach na pierwszą nie- 
dzielę adwentu robimy siedemdzie-
siąt – osiemdziesiąt adwentowych 
wieńców, a przed świętami piecze- 
my ciasta, które sprzedajemy przed 
kościołem. Pieniądze przeznacza- 
my na cele charytatywne.

Kochamy tę naszą pracę, choć 
czasem jesteśmy bardzo zmęczone, 
bo dzieci i obowiązków przybywa.  
Ja na przykład mam siedmioro dzie- 
ci i czasem przyprowadzam je do 
kawiarni. Kiedy zaczęłyśmy urzą-
dzać kawiarnię „Pod Aniołami” 
byłam w ciąży z Olesiem, to znaczy 
z czwartym dzieckiem – mówi pani 
Marzena.

Dzieci mają w naszej kawiarni 
swój kącik zabaw, więc rodzice mogą 
spokojnie porozmawiać, spotkać się 
ze znajomymi i posiedzieć w kawiarni. 

moja Lesznowola
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Tadeusza do AK. Walczył w zgru-
powaniu Żywiciel. Był snajperem. 
Strzelał rewelacyjnie, był niepraw-
dopodobnie odważny i podobnie jak 
jego ojciec wielokrotnie szedł na 
zwiad. Znakomicie grał na akorde-
onie i często umilał chwile wyt- 
chnienia, grając kolegom z oddzia-
łu. Niestety na jednej z wart przy 
Cytadeli na ulicy Kaniowskiej został 
śmiertelnie postrzelony w płuco 
przez niemieckiego snajpera. Wy-
darzyło się to niedługo po zmianie 
na posterunku obserwacyjnym. Nie 
było pomocy. Nim przyszła kolej-
na zmiana, wykrwawił się i zmarł. 
Rodzice zostali sami.          

 Pośmiertnie Tadeusz został  
odznaczony Krzyżem Partyzanckim, 
medalem za Warszawę, medalem 
wojskowym „Wolności i Zwycięs- 
twa” oraz odznaką wojenną Grun-
waldu. Rodzice zostali o tym po- 
wiadomieni listownie w 1959 roku 
przez dowódców z AK: ppor. Do- 
minika Piotrowskiego ps. Czar- 
necki i Władysława Jasińskiego  
ps. Topór. Przesłano tylko legityma-
cję, z wiadomych względów me- 
dale nie dotarły do rodziców.

W 1946 roku urodziła się Ala. 
Był czas powojennych rozliczeń. 

Władza uznała Ali brata, AK-owca, 
za przestępcę i ukarała ojca. Wy-
rzucili go z pracy, mama również 
pracy nie mogła dostać, a całości 
kary dopełnił później dekret Bie-
ruta. Odebrano rodzicom dom na 
Marymoncie. Mieszkali we własnym 
domu w małej jego części, a na pozo-
stałej powierzchni rozkwaterowano 
lokatorów. Na początku roku 1968 
wysiedlono wszystkich mieszkań-
ców, przeznaczając te tereny pod 
budowę osiedla Ruda. W 1969 roku 
bohater Orderu Wielkiej Wojny Na-
rodów zmarł. Dom na Marymoncie 
stoi do dziś. 

Przykościelny
– Ja wychowałem się przy  

kościele we wsi Polubicze niedale- 
ko Włodawy – wspomina pan 
Kazimierz. – To teren przygranicz-
ny. Ludzie opowiadali, że jak carat 
walczył z tymi, którzy byli krnąbrni 
i nie chcieli przejść na prawosławie, 
to żołdacy zganiali bydło ze wsi  
w jedno miejsce i przez kilka dni  
nie dawali jeść i pić. Bydło wyło  
z głodu i wielu gospodarzy się pod-
dawało, ale nie moi dziadkowie,  
więc za karę zostali zesłani do Cze- 
labińska. 

Po jakimś czasie trafili na 
dobrych ludzi i cudem udało im się 
stamtąd uciec, ale cały ich majątek, 
jaki tutaj zostawili, przejął carat. 
Długo się tułali. Dziadek pracował 
jako kościelny we wsi Polubicze. 
Przy kościele wychowywał się mój 
ojciec. Mój dziadek został postrze-
lony przez szabrowników i tata 
został z mamą sam. A ponieważ nie 
był jeszcze pełnoletni, to nie mógł 
podjąć pracy w kościele i musieli 
służbowe mieszkanie opuścić. Tata 
mieszkał gdzie indziej, jego mama 
gdzie indziej. Jak zwolniła się posa-
da kościelnego, to wrócił i pracował 
tam przez wiele lat. 

Drugi raz straciliśmy mieszkanie, 
gdy była nas już trójka rodzeństwa. 
Siostra najmłodsza miała 6 lat. Za-
nim rodzice wybudowali nowy dom, 
mieszkaliśmy w takich szałasach  
ze słomy. Nikt nam nie pomógł. 

Przygoda ze sportem
 – Ze sportem zetknąłem się,  

gdy poszedłem do zasadniczej szko- 
ły zawodowej we Włodawie. Pamię-
tam, że były pierwsze mistrzostwa 
powiatu. Startowałem w biegu na 
1500 metrów w przełaju. Nauczyciel 
od WF-u dał mi buty z kolcami, któ- 
re mnie uciskały. Nigdy wcześniej 
nie miałem takich butów na nogach.

Start był po prostej, zbiegało się 
w dół nad Bug, później pod górę. 
Dwie pętle po 750 metrów. I ja, wiej- 
ski chłopak, niemający pojęcia o bie- 
gu przełajowym, wystartowałem. 
Biegłem na samym końcu. Śmieli  
się ze mnie i krzyczeli: „Te, daj  
se spokój!”. 

Jak oni tak się ze mnie naśmie-
wali, to ja na ostatniej pętli zacząłem 
przyspieszać. Jak zbiegliśmy w dół, 
to na prostej byłem już pierwszy,  
a jak wbiegłem na metę, to nikogo  
z tyłu za mną nie było widać. I tak to 
się zaczęło. Wygrywałem wszystkie 
biegi. W następnym roku startowa-
łem już z seniorami. 

Chciałem zdawać do technikum, 
ale poszedłem do pracy w Białej 
Podlaskiej i trochę biegałem. Potem 
pomyślałem o Warszawie. Miałem 

tutaj rodzinę, dwóch wujków, braci 
mojej mamy. Mówię: „Pojadę do 
Warszawy, może będzie większa 
perspektywa”. 

Spotkanie z elektrowozem
– Do Warszawy przyjechałem  

w 1973 roku i na jesieni dostałem 
drugie życie. Mieszkałem w Zielon-
ce, a pracowałem na Woli w Zakła-
dach Świerczewskiego. Wracałem 
któregoś dnia w nocy z pracy. Była 
mgła. Na drodze do domu miałem 
tory kolejowe i jak wszyscy prze- 
chodziłem przez te tory na skróty. 
Tej nocy też wszedłem na tory i zo- 
baczyłem tylko przed sobą światła. 
Pamiętam, że wyciągnąłem ręce 
przed siebie i uderzył mnie elektro-
wóz. Film się urwał. 

Koleżanka, na którą mówiłem 
Kropka, szła w jakiejś odległości 
z innymi ludźmi za mną. Wszyscy 
uciekli. Tylko ona przyszła na tory. 
Zaciągnęła mnie na stację. Odzyska-
łem przytomność i zapytałem: „Mam 
nogi? – Masz”. Spojrzałem. Rzeczy- 
wiście były. Odwieźli mnie do szpi- 
tala, gdzie stwierdzono wstrząs mózgu, 
a na rozbitą głowę założono szwy. 

Jak uderzył mnie elektrowóz, 
miałem wyciągnięte ręce i upad- 
łem tak jak decha, między szyny. 
Straciłem przytomność. Elektrowóz 
przejechał nade mną. Miałem tylko 
obcięty but i mam ten but do dzisiaj. 
Takie było moje szczęście w nie-
szczęściu.

Gdy doszedłem do siebie, zaczą-
łem biegać. Do pracy chodziłem na 
dwie zmiany. Biegałem rzadziej, bo 
nie było kiedy, ale w lekkoatletyczne 
czwartki zawsze, no i buty miałem 
lepsze. Bardzo szybko zrobiłem 
wynik 8 minut 45 sekund na trzy 
kilometry. 

Kariera sportowa 
– Dostałem powołanie do woj- 

ska. Do „rakietówki” w Toruniu, ale 
ostatecznie wzięli mnie do Wojsko-
wego Klubu Sportowego Wawel  
w Krakowie. Biegałem tak dużo, że 
mdlałem. W międzyczasie, jak byłem 
na szkoleniu unitarnym, zdobyłem 

mistrzostwo dywizji, wicemistrzo-
stwo Wojska Polskiego na pięć 
kilometrów. 

W „Wawelu” dawali w kość  
tak, że nie wytrzymywałem. Bo 
jak ja biegałem dotąd osiemdziesiąt 
kilometrów tygodniowo, to tam mu- 
siałem biegać sto pięćdziesiąt. Pa-
miętam mistrzostwa okręgu, na któ-
rych trzeba było na 10 km uzyskać 
bodajże czas minimum 31 minut 50 
sekund, ale było takie błoto, że tego 
czasu nie zrobiłem. Chcieli mnie  
za to wyrzucić z jednostki. 

Moim trenerem w „Wawelu”  
był słynny olimpijczyk z Meksyku  
i Monachium Edward Stawiarz, któ-
ry powiedział mi: „Wiesz co, spróbuj 
maratony”. Miałem niecałe 21 lat  
i mówię: „Ale jak, przecież maraton 
to tyle kilometrów? – Musiałbyś 
jeszcze więcej biegać. – Co? Jeszcze 
więcej?” Ale biegałem. 

Pamiętam mój pierwszy bieg 
„Trybuny Ludu” w parku na Mokoto-
wie. Tak się bałem tego maratonu,  
a zająłem 13. miejsce. To był 1975 

rok. Byłem lepszy od kilku osób  
z kadry. Zrobiłem pierwszą klasę 
sportową i jak już wróciłem po za- 
wodach, to kapitan Stanaszek (ten, 
który chciał mnie wyrzucić z klubu 
do jednostki) mówi do mnie tak: 
„Nie chcielibyście zostać w wojsku 
na zawodowego? – Nie”. 

Było mi tak dobrze. Bo jak mia-
łem tę klasę sportową, to dostawałem 
dożywianie olimpijskie. Ale mimo 
wszystko było bardzo ciężko. Naba-
wiłem się kontuzji ścięgna Achillesa. 
Nie mogłem go wyleczyć. Dopiero 
po pół roku wróciłem do sportu, po- 
trenowałem dwa lata i pobiegłem  
w maratonie na mistrzostwach Pol- 
ski w 1980 roku. Zająłem 6. miejsce, 
zrobiłem klasę mistrzowską; prawie 
mnie na rękach nosili. 

Potem przyszedł rok 1981, byłem 
w świetnej formie, czułem się na 
siłach walczyć o tytuł mistrza Polski. 
Ponieważ poprawiłem znacznie wy-
nik na 20 km, trener Stawiasz mówi: 
„Tylko czekam na Dębno, co ty tam 
pokażesz”. 

…zrobiłem klasę mistrzowską; 
prawie mnie na rękach nosili.
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Ja mam predyspozycję typowo 
wytrzymałościową. Jak pobiegłem 
na zawodach 20 kilometrów – godzi- 
nę cztery minuty, to drugie 20 kilo- 
metrów tak samo mogłem pobiec. 
Pojechałem na mistrzostwa Polski  
w 1981 roku. Wystartowałem, ale do-
biegłem tylko do 32 kilometra. Coś 
podano mi w płynie na trasie biegu. 
Prawdopodobnie jakieś środki prze-
czyszczające. Myślałem, że umrę  
z bólu. Maratonu nie ukończyłem. Nikt  
się mną nie zainteresował, o nic nikt  
nie zapytał; dlaczego tak się stało?

Po powrocie do domu trener  
powiedział: „Jak masz tak biegać,  
to lepiej idź gołębie hodować”. Na- 
wet nie zapytał jaka była przyczyna, 
że zszedłem z trasy. Mistrz Polski 
wyjeżdżał wtedy do Nowego Jorku 
na maraton, więc pewnie nie ja mia-
łem wygrać i pojechać.

Ona i On 
– Ze sportem wyczynowym 

skończyłem w 1984 roku (od tamte- 
go wydarzenia miałem duży stres 
przedstartowy). Małżonkę pozna-
łem, jak trenowałem w klubie Skra. 
Pracowała w przychodni sportowo-
-lekarskiej jako pielęgniarka. 

– Kazio mieszkał w hotelu, a kie- 
dy zachorował – wtrąca pani Ala – to 

poczułam, że powinnam pójść zo- 
baczyć, co tam z chorym słychać. 

– Ja jestem szczery i coś panu 
powiem. Jak Ala szła, to wszyscy 
faceci tak za nią głowami kręcili… 
Pamiętam, było to przed Wielkano-
cą 1985 roku. W klubie Skry było 
wielkanocne śniadanie, a ja siedzia-
łem trochę z boku, kończąc pilną 
pracę. Ala podeszła, cmoknęła mnie 
w policzek i mówi: „Wszystkiego 
najlepszego. Wesołych Świąt”. Prze-
szył mnie prąd, bo wiedziałem, że 
nie dla psa kiełbasa, ludzie kochani. 
Przecież to modelka w porównaniu 
do mnie. Ja prawie pod stół wchodzę. 
Gdzie mnie startować do takiej ko-
biety. Jednak pewnego dnia zdoby-
łem się na odwagę. Ala wychodziła  
z pracy, a ja mówię: „Czy mogę pa- 
ni pomóc nieść zakupy?” – bo szła 
do autobusu na Wery Kostrzewy  
i jechała do Magdalenki. 

Zgodziła się. Potem zaprosiła 
mnie i kolegów w ramach rehabilita-
cji do Magdalenki na majówkę. I jak 
zaprosiła na tę majówkę, to razem 
jesteśmy do dzisiaj. 

Pani Ala została pielęgniarką, 
ponieważ nie dostała się po matu- 
rze na studia w Akademii Medycz-
nej. Skończyła szkołę pielęgniarską 
i zaczęła pracować na oddziale 

ortopedyczno-urazowym w słynnym 
szpitalu dziecięcym OMEGA. Potem 
na bloku operacyjnym, jako instru-
mentariuszka, w szpitalu na Barskiej. 
Stamtąd trafiła do Przychodni Spor- 
towo-Lekarskiej na Skrze, w której  
z małą przerwą pracowała do 1994 
roku. Pracując w przychodni podjęła 
studia na Uniwersytecie Warszaw-
skim na wydziale filologii rosyj- 
skiej, którą ukończyła w 1975 roku. 
Ostatnim miejscem pracy pani Ali 
było Laboratorium Kosmetyczne  
dr Ireny Eris, w którym zajmowała 
się przychodnią i osobami niepełno-
sprawnymi, pracującymi w tej firmie. 
Podjęła też studia podyplomowe 
ochrony środowiska na SGGW. Po 
ich ukończeniu zajmowała się ochro-
ną środowiska w firmie na stanowi-
sku starszego specjalisty ds. ochrony 
środowiska. 

– Z Kazimierzem jestem od 1985 
roku. Po śmierci mamy w 1994 roku 
zakotwiczyliśmy w Magdalence  
na stałe. 

Zabawa szkłem
Robienia witraży pan Kazimierz 

nauczył się od kolegi, który praco- 
wał w wielkiej firmie witrażowej  
w Pyrach. Nauczył się szybko i do-
szedł do wniosku, że założy własną 

działalność gospodarczą i będzie  
się zajmował witrażami. 

– W 1990 roku, w grudniu, ofi- 
cjalnie zarejestrowałem pracownię 
witrażową. Cieszyło mnie wyko-
nywanie bardzo skomplikowanych 
rzeczy techniką Tiffany. Technika  
w ołowiu, gdzie w dwa rowki osa- 
dza się kawałki szkła, to dobre do 
dużych elementów, składowych ca- 
łości witraża. Przy wykonywaniu 
prac z małych elementów ta technika 
nie zdaje egzaminu. Od 1990 roku 
przez 10 lat nie przebiegłem nawet 
kilometra. Przytyłem z 55 do 83 ki-
logramów. Straciłem zdrowie przez 
to siedzenie w pracowni od rana do 
wieczora.

Pamiętam, jak pierwszy raz za- 
niosłem swoje prace do pani, która 
miała galerię artystyczną na Starów-
ce. Powiedziałem, że robię witraże,  
a ona na to: „Nie potrzeba mi żad-
nych witraży. Tego nikt nie chce  
kupować. – Może pani jednak zo- 
baczy” – zaproponowałem.

Niechętnie się zgodziła, a gdy 
zobaczyła, co przyniosłem, powie-
działa do pracownicy: „Bierzemy 

to wszystko, a to, co wisi w oknie 
wystawowym, proszę zdjąć i powie-
sić te witraże, które przyniósł ten 
pan”. W jej galerii wisiała np. papuga 
zrobiona z 8-9 elementów. Ślepa, bez 
oka. Ja robiłem papugi ary z pięć-
dziesięciu paru elementów. Z okiem, 
ze wszystkim szczegółami. Ryso- 
wałem sam. Początkowo jeździliśmy 
do Niemiec po materiały, szkło,  
po taśmę. Potem szkło się kupowa- 
ło także w Jaśle. Najczęściej jeździ- 
liśmy jednak do Zagłębia Ruhry  
i stamtąd przywoziliśmy wszystkie 
materiały. W późniejszych latach 
były już hurtownie szkła w Polsce, 
do których sprowadzano materiały  
z Niemiec, USA.

Im trudniejsza lampa czy witraż, 
tym większa radość tworzenia. 

W 2013 moimi witrażami zain- 
teresował się ksiądz spod Kielc. Pra- 
cownik, który wstawiał w kościele  
okna, zobaczył witraże u Jarka Pe- 
rzyny i powiedział o nich księdzu. 
Tak mnie męczyli, że w końcu zgo- 
dziłem się zrobić witraże. To było 
15 metrów kwadratowych witraża, 
które trzeba wyciąć, złożyć, dowieźć 

…mam lampę,  
której klosz składa się  

z 1800 elementów.

moja Lesznowola



moja Lesznowola

27

moja Lesznowola

26

Był rok 2006. Przez Łaziska 
Dolne do kościoła Niepokalane-
go Serca NMP jechał sześcio-
cylindrowy japoński motocykl 
Kawasaki KZ-1300. Prowadził 
go Tomasz Woźniakowski, który 
wiózł do ołtarza swoją przyszłą 
żonę Lidię. Młoda para i nie-
zwykły ślubny pojazd wzbudzali 
powszechną sensację. 

Był  
taki  
sezon…

Zanim jednak do tego doszło, pana Tomasza od 
najmłodszych lata interesowały jednoślady. W latach 
PRL-u nie było możliwości finansowych ani dostępu do 
wymarzonych dwóch kółek, więc zadowolił się starym, 
dwumiejscowym Rometem, czyli motorowerem produ-
kowanym w Bydgoszczy. Dojeżdżał nim kiedyś do pracy 
ojciec pana Tomasza. Potem odstawił go do garażu, a po 
latach dał synowi, pomógł doprowadzić do stanu używal-
ności i tak się zaczęło. Tomek miał wtedy dwanaście lat.

Nim motocyklowa pasja Tomka się rozwinęła, to po 
wjechaniu pod ciężarówkę zawisła na włosku. Utrata 
przytomności, długi pobyt w szpitalu wskazywały, że 
motorower wróci do garażu. Okazało się jednak, że nie. 
Rodzice widząc, jak bardzo syna ciągnie do motocykli, 
nie podjęli decyzji o zakazie jazdy. Bali się o syna, lecz 
wyszli z założenia, że jeden wypadek nie może decydo-
wać o przyszłym życiu chłopaka. Motorower po wy-
padku został naprawiony i Tomek jeździł na nim dalej. 
Jeździł mądrzej i stał się bardziej uważny. Wypadek  
na coś się przydał.

…robiłem papugi ary  
z pięćdziesięciu paru elementów.  

Z okiem, ze wszystkimi szczegółami.  
Rysowałem sam.

na miejsce i zamontować. Ciężka  
praca. Ksiądz był bardzo zadowolo-
ny, o sobie nie wspomnę.

Ja zawsze wolałem mniejsze, 
ale bardziej precyzyjne prace. Mam 
lampę, której klosz składa się z 1800 
elementów. Robiłem dla klienta wi-
traż do salonu kąpielowego. Akwa-
rium z morskimi rybami, konikami 
morskimi i innymi żyjątkami, efekt 
jest nieprawdopodobny. Dwadzieścia 
sześć lat pracy odbiło się na moim 
zdrowiu. Doszło do uszkodzenia 
kręgosłupa szyjnego, nie mam już 
możliwości siedzenia wielu godzin  
w przymusowej pozycji przy pracy 
nad witrażami.

Teraz pracuję na pół etatu, jestem 
konserwatorem w naszym Gminnym 
Ośrodku Kultury. Taka złota rączka. 
Nie byłem zdolny do nauki, ale za to 
manualnie bardzo. 

Miało być o witrażach, a wyszła 
historia rodzinna. ■

fot. z archiwum prywatnego Tomasza Woźniakowskiego
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…był taki sezon,  
że z naszego grona zginęło 

czterech motocyklistów.

Skok jakościowy
Kiedy już jako dorosły człowiek, pan Tomasz po- 

stanowił kupić sobie motocykl, rodzice nie oponowali,  
a nawet finansowo pomysł wsparli. Wybór i środki finan- 
sowe pozwoliły na MZ 150. Motocykl produkowany 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej, który obok 
czeskiej Jawy, był najpopularniejszym motocyklem na 
polskim rynku. Ten motocykl otworzył przed panem  
Tomaszem dalekie trasy i sprawił, że pan Tomasz odkrył 
w sobie instynkt stadny. Coś go ciągnęło do grupy. 
Mieszkał w okolicach Puław.

– Pamiętam – mówi Tomasz Woźniakowski – że 
wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze ogólnodostępne 
czasopisma motocyklowe, takie jak „Motocykl” i „Świat 
motocykli”. Zaczęły się tworzyć pierwsze motocyklowe 
grupy, kluby, które pozwalały już nie tylko na kontakty  
z kolegami z okolicy.

Na moim pierwszym zlocie, o którym wyczytałem 
w prasie, spotkali się motocykliści z całej Polski. Tam 
poznałem ludzi, którzy podróżowali na motocyklach. 
Jeździli tym, co było dostępne – leciwymi motocykla- 
mi japońskimi, czasem weteranami.

W środowisku motocyklowym były wówczas bardzo 
wyraźne podziały na grupy motocyklistów, jeżdżących 
motocyklami ciężkimi, które trzymają się razem i za coś 
gorszego mające tych, którzy jeżdżą dwusuwami, sprzę-
tem z tzw. demoludów. 

„Poważni” motocykliści jeździli motocyklami z sil-
nikami czterosuwowymi. By być uważanym za takiego 
motocyklistę, należało jeździć co najmniej Junakiem.

Mimo tego, że jeździłem MZ-ką, zostałem przyjęty 
przez grupę kolegów, jeżdżących ciężkimi motocyklami, 
przeważnie japońskimi. Moi przyszli koledzy docenili 
to, że pojechałem swoją MZ-ką samotnie gdzieś na drugi 
koniec Polski, co świadczyło o tym, że jazdę motocyklem  
traktuję poważnie. Dzięki tej akceptacji znalazłem się  
w grupie motocyklowych turystów.

Jeździliśmy po Polsce, często w towarzystwie sta- 
rych, zabytkowych samochodów i było to bardzo przy-
jemne. Zaraziłem się życiem obozowym.

Po studiach, a studiowałem informatykę na Uni-
wersytecie Warszawskim, zacząłem pracować i jeździć 
motocyklami japońskimi. Pojawił się Internet i grupy 
dyskusyjne oparte o Usenet. Na początku nie było w nim 
motocykli, ale była dyskusyjna grupa samochodowa. 
„Skoro jest samochodowa, załóżmy grupę motocyklową” 
– rzucił pomysł jeden z motocyklistów, udzielających się 
w dyskusjach i taką grupę dyskusyjną założyliśmy.

Postanowiliśmy się spotkać i poznać. Zebrało się 
jakieś dwadzieścia osób z Polski i od tej pory, a był to 
chyba 1997 rok, od czasu do czasu się spotykamy. Jed-
nym z naszych celów była zmiana wizerunku motocykli-
sty na drodze w Polsce. To nie pijaczek jadący po wódkę 
po wiejskiej drodze, nie wariat jeżdżący po piracku, ani 

szaleniec, który stanowi zagrożenie. W naszej grupie 
byli informatycy, studenci, właściciele przedsiębiorstw, 
ludzie wzajemnie darzący się zaufaniem. Towarzystwo, 
z którym było o czym porozmawiać. Założyliśmy więc 
Stowarzyszenie Motocyklistów Polskich z siedzibą  
w Warszawie.

Tragiczny sezon 
– Był taki sezon, że z naszego grona zginęło czte-

rech motocyklistów. Było to dla nas ogromne przeżycie. 
Znalazłem gdzieś w prasie informację, że w Niemczech 
są odprawiane msze za zmarłych motocyklistów, na któ- 
re przychodzą ogromne tłumy ludzi. 

Do naszej grupy dołączyło w tym czasie kilku księży 
motocyklistów, którzy regularnie uczestniczyli w spotka-
niach, szczególnie pogrzebach kolegów. Jeździliśmy na 
nie nawet na drugi koniec Polski.

Jeden z księży, ksiądz profesor Zbigniew Sareło, 
pallotyn z Ołtarzewa, odprawił na koniec tego tragicz- 
nego sezonu w seminarium w Ołtarzewie mszę żałob-
ną za tych czterech naszych kolegów. Kiedy niewiele 
później wyjeżdżał na długo za granicę, zaproponował, 
abyśmy wraz z kolegami ze stowarzyszenia przejęli  
jego inicjatywę.

I tak od 1999 roku stowarzyszenie przejęło organi- 
zację mszy za motocyklistów. Za radą znajomego księdza 
nawiązaliśmy kontakt z parafią pw. Zesłania Ducha Świę- 
tego w Starej Iwicznej, gdzie proboszczem miał być 
ksiądz motocyklista Stanisław Hałabuda. 

Zapukałem do kancelarii i przyjął mnie nie ksiądz 
Hałabuda tylko ks. Andrzej Kwaśnik, nowy proboszcz 
parafii. Powiedział, że motocyklistą nie jest, ale poro- 
zmawiać może. Wysłuchał idei, zapytał o szczegóły 
organizacyjne i powiedział: „Proszę bardzo, jak chcecie, 
to róbcie, tylko porządnie”. Potem podał kilka pomysłów: 
„Trzeba na pierwszą mszę przygotować zaproszenia, 
porozmawiać z Caritasem, działającym na terenie parafii, 
żeby pomogli w przygotowaniu jakiegoś poczęstunku, bo 
motocykliści przyjadą z całej Polski. Zwrócimy się też  
o pomoc do policji, bo ja jestem akurat kapelanem policji 
i na pewno pomogą. Trzeba też zaprosić orkiestrę repre-
zentacyjną, żeby było uroczyście”. I w ten sposób ksiądz 
Kwaśnik prawie zorganizował nam oprawę mszy i czas 
po niej. Zgodziliśmy się bezdyskusyjnie, szczególnie  
co do tego, że msza ma być mszą a nie spektaklem. 

W pierwszą sobotę listopada 1998 a może 1999 roku, 
w parafii w Starej Iwicznej odprawiona została pierwsza 
msza za zmarłych motocyklistów.

Pamiętam, że było okropnie zimno. Na mszę przy-
jechało tylko kilkudziesięciu motocyklistów i przyszli 
miejscowi parafianie. Po mszy ksiądz Andrzej zaprosił 
mnie na rozmowę i zapytał, na ile ja jestem przywiązany 
do tej listopadowej daty, bo nie jest ona jego zdaniem 
trafiona. Ludzie z Polski w taką pogodę nie przyjadą.  
Od tamtej rozmowy msza za zmarłych motocyklistów 
odbywa się corocznie w pierwszą sobotę października.

Tak naprawdę my tę mszę organizujemy nie tylko  
dla zmarłych motocyklistów, ale dla tych, którzy za 

zmarłych chcą się pomodlić. Czyli dla rodzin motocykli-
stów, dla przyjaciół, dla pamięci tych, którzy zmarli.

Od początku też zrealizowaliśmy pewien pomysł, to-
warzyszący mszy. Robimy specjalną mapę Polski, która 
podczas mszy stoi przy ołtarzu i na niej są przyklejone 
klepsydry z nazwami miast i nazwiskami zmarłych mo-
tocyklistów. Ja te nazwiska co roku zbieram i doklejamy 
na mapie. Na początku mszy te nazwiska są wyczytywa-
ne. W tej chwili na liście jest około trzystu osób.

Motocyklowa msza wiosenna 
– Ten pomysł zgłosili do nas sami motocykliści.  

Po mszy za zmarłych kolegów doszli do wniosku, że 
dobrze byłoby zorganizować też mszę dla motocyklistów 
na otwarcie sezonu. Od 2007 roku w naszej parafii taka 
msza jest celebrowana. Rokrocznie przyjeżdża do Starej 
Iwicznej od dwustu do trzystu maszyn, ale zdarzyło 
się i tak, że przy kościele zaparkowało ponad sześćset 
motocykli. W tym rok msza wiosenna dla motocyklistów 
będzie 6 maja o godzinie 12.00.

Po mszy odbywa się święcenie motocykli, jest grill 
organizowany przez Caritas, są pokazy udzielania pierw-
szej pomocy wykonane przez ratowników. 

Szczerze powiem – zwierza się pan Tomek – że nie 
bardzo kibicowałem temu pomysłowi. Miałem też raz 
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wątpliwość, czy należy ciągnąć dalej organizację tych 
uroczystości, kiedy na jedną z mszy przyjechało niespeł-
na pięćdziesiąt motocykli. Rozmawiałem nawet na ten 
temat z przyjacielem, nieżyjącym już redaktorem naczel-
nym „Świata motocykli”. Opowiedziałem mu o swoich 
wątpliwościach, a on popatrzył na mnie i powiedział: 
„Słuchaj Tomek, jeśli uważasz, że to ma sens, jest  
komuś potrzebne, to rób to”.

Nie miałem więc wyjścia. Ja jestem nauczony tak,  
że jeżeli można dla kogoś coś zrobić, to trzeba to zrobić. 
I robię, a raczej robimy, ponieważ niczego nie zdziałał-
bym bez znajomych, motocyklistów z parafii i spoza niej, 
którzy aktywnie włączają się w organizację.

Od kilku lat w każdą czwartą niedzielę miesiąca 
organizujemy też wspólnie comiesięczne spotkania przy 
kościele w Starej Iwicznej. Od wiosny do jesieni są one 
połączone z wycieczką, natomiast w zimie spotykamy 
się przy slajdach z podróży albo robimy inne, naszym 
zdaniem pożyteczne rzeczy (kursy pierwszej pomocy, 
przypomnienie zasad poruszania się po drodze itp.).  
Stałym elementem spotkań jest zawsze niedzielna msza. 
Na wycieczki, z przyczyn technicznych, zapraszamy mo- 
tocyklistów, ale na spotkaniach zimowych wszyscy są 
mile widziani. Nie zamykamy się we własnym gronie. ■…msza za zmarłych motocyklistów 

odbywa się corocznie  
w pierwszą sobotę października.

…w tym rok msza dla 
motocyklistów na początek 

sezonu będzie 6 maja  
o godzinie 12.00.

moja Lesznowola
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W hali Centrum Edukacji i Sportu w My- 
siadle, w sobotę pierwszego kwietnia po raz 
trzeci w naszej gminie rozgrywano zawody Ky-
udo. „Turniej 100 strzał”. Wzięło w nim udział 
25 zawodników z polskich i zagranicznych 
klubów. Przyjechali do nas łucznicy z Litwy, 
Austrii i Węgier. Zawody trwały 9 godzin (od 
9:00 do 18:00) z krótką przerwą na posiłek. Wy-
grał je Krzysztof Haczek z klubu Tametomo. Na 
drugim miejscu uplasował się Vitalijus Bertašius 
(Litwa), a na trzecim Robert Ruszthy (Austria).

Atmosfera zawodów niepowtarzalna. Na 
hali kompletna cisza, skupienie, spokój. Czasem 
tylko, gdy zawodnicy wchodzą lub wychodzą  
z hali, słychać szelest ich strojów. Potem zapada 
cisza, przerywana tylko dźwiękiem zwalnianej 
cięciwy i charakterystycznym dźwiękiem strza-
ły przeszywającej tarczę.

NAJPIERW BYŁO AIKIDO
Fascynacja Bogdana Mytnika z Mysiadła 

japońskimi sztukami walki zaczęła się bardzo 
dawno i wcale nie od kyudo. Zaczęło się od 
aikido. 

– W 1981 roku miałem bardzo dużo czasu  
i nie wiedziałem, co z nim zrobić. Zaczynał się 
stan wojenny. Mieszkałem wtedy w Szczecinie 
– mówi Bogdan Mytnik. – Zapisałem się do 
dopiero co powstałej sekcji aikido w Szczecinie  
i tam przez prawie 10 lat trenowałem. 

Aikido składa się z technik obronnych. Jego twórca Morihei 
Ueshiba uważał, że napastnik nie jest wrogiem, tylko bratem, który 
pobłądził, i że starcie z nim nie powinno zakończyć się okalecze-
niem bądź śmiercią napastnika. To jedna z najtrudniejszych sztuk 
walki. Opiera się na zgraniu w czasie z napastnikiem. Nie ma obro-
ny bez ataku napastnika, czyli nie ma aikido bez ataku. 

Aikido to sport fascynujący. Można powiedzieć wszechstron- 
ny. Mnie w aikido podobało się to, że to jest chyba jedyny ze spor-
tów walki, który nie uczy ataku. Aikido zakłada, że trzeba potrafić 
obronić się przed napastnikiem, wykorzystując w miarę możliwości 
jego siłę. Absorbuje jego energię i przeciwko niemu obraca. Jest to 
sztuka unikania, uchylania się, ewentualnie zakładanie dźwigni. 
Uczy wykorzystania siły przeciwnika. 

Aikido daje takie poczucie wewnętrznego spokoju. Bardzo roz- 
wija ruchowo. Jest to świetny sport dla dzieci. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych przeniosłem się ze Szcze-
cina do Warszawy. Miałem dużo pracy, więc skupiłem się na niej  
i przez 6 lat realizowałem się przede wszystkim zawodowo. Aikido 
odwiesiłem na haczyk. 

Zawsze uprawiałem jakieś sporty. Wcześniej grałem w siat-
kówkę w drużynach amatorskich, firmowych-zakładowych. Jak 
przyjechałem do Warszawy, to też założyliśmy firmową drużynę 
siatkówki i graliśmy w lidze BSA (Business Sporting Association). 
W 1996 roku mieliśmy nawet mistrzostwo Warszawy. Byłem ka- 
pitanem tej drużyny. 

Ale tak naprawdę byłem dalej przywiązany do aikido, bo bar- 
dzo długo ten sport uprawiałem. Po jakimś czasie w Warszawie zna-
lazłem Ośrodek Sportów Japońskich BUDOJO, prowadzony przez 
Jerzego Pomianowskiego, w latach 90. ambasadora Polski w Ja- 
ponii. Zacząłem tam chodzić. Bardzo mi się to miejsce podobało.  

Z Japonii do Lesznowoli droga 
daleka. Nie przeszkadza to jednak, 
żeby dawne japońskie łucznictwo 
ceremonialne, wywodzące się  
z samurajskich tradycji i łączące 
w sobie elementy równowagi  
i opanowania, znalazło entuzjastów 
w naszej gminie. Aby porozma-
wiać o kyudo, spotkaliśmy się  
z Bogdanem Mytnikiem, prezesem 
Klubu Kyudo Tametomo.

Strzałem z łuku 
odgania się złe 
duchy

moja Lesznowola
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były traktowane. Kyudo jest obecnie uznawane 
za jedno z ważniejszych dziedzictw kultury 
Japonii. 

W kyudo dźwięk zwalnianej cięciwy jest 
uważany za dźwięk specjalny. Dźwiękiem tym 
odgania się złe duchy. Na Nowy Rok strzela 
się specjalną strzałą nad budynkiem świątyni. 
Strzała ma taką konstrukcję, że podczas lotu 
gwiżdże. Ten dźwięk ma odganiać złe duchy. 
Dźwiękiem zwalnianej cięciwy oznajmiano  
też narodzenie potomka, syna cesarza. Łuk  
był przedmiotem kultu i symbolem tradycji. 

Po wojnie Amerykanie zabronili uprawia- 
nia w Japonii jakichkolwiek sztuk walki. Do- 
piero w latach 50. nastąpiły zmiany. Zebrało  
się kilku mistrzów kyudo z różnych szkół  
i stworzyli „manual”, czyli coś w rodzaju in-
strukcji: techniki strzelania, jak się poruszać  
na strzelnicy (kyu dojo), ceremonii pokazów  
i zawodów strzeleckich. Powstała wówczas All 
Nippon Kyudo Federation, która opracowała 
zasady współczesnego kyudo i ogłosiła je  
w 1953 roku. 

Od tego czasu zasady te obowiązują na 
wszystkich międzynarodowych imprezach ta-
kich jak pokazy, egzaminy, zawody. Do Europy 
kyudo zaimportowane zostało za sprawą Euge-
na Herrigela, niemieckiego profesora filozofii, 
który opublikował w 1948 roku swoje doświad-
czenia z kyudo w klasycznej już publikacji 
„Zen in the Art of Archery”, przetłumaczonej 
zresztą na polski. 

Było tam jak w Dojo – miejscu treningów sportów walki. Zacząłem 
znowu trenować aikido, ale miałem problemy z kręgosłupem. Mu- 
siałem się poddać operacji i niestety zrezygnować z nazbyt energi- 
cznych sportów. Wtedy zacząłem nurkować, ale było to za mało. 
Znalazłem jeszcze coś dla siebie.

Kyudo 
– W BUDOJO, czyli Ośrodku Sportów Japońskich, była też 

sekcja kyudo. Widziałem, jak trenowali. Podobał mi się ten sport, 
ale nie miałem czasu. Po operacji zacząłem mieć go więcej i wtedy 
zacząłem zajmować się kyudo. 

Kyudo to jedna z najstarszych i najmniej zmienionych przez la- 
ta sztuk walki. Wszystkie sztuki walki, które znamy – te importo-
wane ze Wschodu typu judo, jiu-jitsu, karate – były przetworzone 
ze starej tradycji bojowej samurajów. Wojownicy uczyli się strzelać 
z łuku, jeździć konno, posługiwać halabardą, dzidą, mieczem, ale 
w końcu na polu walki dochodziło do sytuacji, w której wojownik 
wszystko tracił. Kyudo przez wieki zostało zmienione najmniej. 
Najwięcej jest w nim tradycji. 

W zasadzie każda rodzina czy każdy ród samurajski miał swo- 
ją szkołę, swoją technikę strzelania, swoją technikę walki, taktykę 
pola walki, specjalne kruczki i bardzo tych tajemnic strzegł. Wie-
dza ta była przekazywana w ramach jednego klanu.

Kiedy Japonia otworzyła się na świat (w 1868 roku, kiedy 
zaczęła się era meiji) i współczesna broń zachodnia weszła tam 
do użytku, tradycyjne sztuki walki straciły wartość użytkową. 
Przestały się po prostu przydawać. Ale pozostała tradycja i tak 

…kyudo to jedna z najstarszych  
i najmniej zmienionych przez lata 

sztuk walki.
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Szerszy rozwój kyudo w Europie rozpoczął się w latach 60. 
za sprawą wizyt mistrzów szkoły Heki w Niemczech, skąd roz-
przestrzeniło się na Francję, Włochy, Anglię. W Polsce pierwsi 
uprawiający te dyscyplinę pojawili się pod koniec lat 1990-tych. 
Pierwsze kluby powstały w 2006 roku. 

 Łuki do kyudo są mniej więcej jednakowe. Mają 2 metry 20 cm 
z małymi różnicami w zależności od wzrostu i rozpiętości ramion 
strzelającego. Długość łuku dobiera się do rozpiętości ramion, dla-
tego waha się ona między 2,18 a 2,30. Druga rzecz to siła naciągu. 
Mierzy się ją w kilogramach od 10 do 30. My strzelamy takimi, 
które mają naciąg kilkunastokilogramowy. Poza tym tego łuku nie 
trzyma się w środku tak jak łuk klasyczny, ale na wysokości 1/3 od 
dołu. Wynika to z tego, że przy długości 2,20 nie sposób trzymać 
w środku, bo by się zawadzało o ziemię. 

Słyszałem o dwóch teoriach, dlaczego ten łuk jest asymetrycz-
ny. Jedna teoria mówi o tym, że początkowo łuk robiono wycinając 
młode drzewo. Było ono na dole grube, na górze cienkie. Żeby 
mieć mniej więcej jednakową siłę od górnego i dolnego ramienia, 
trzeba było łuk trzymać niesymetrycznie. 

Druga teoria mówi o tym, że żeby zwiększać siłę ognia w cza-
sie bitwy, strzelano z dwóch szeregów. Jeden szereg klęczał, drugi 
stał. Ten, który klęczał, nie był w stanie tak długiego łuczyska 
trzymać w połowie długości, musiał trzymać łuk niżej. Poza tym 
te łuki są zrobione tak, że mają krzywizny wygięcia różne na dole 
i na górze, ze względu na to, żeby siła tych asymetrycznych ramion 
była zrównoważona. Ale przez to, że łuk jest niesymetryczny,  
to trudno się z niego strzela.

Technika strzelania jest zupełnie inna niż z jakichkolwiek in-
nych łuków. Dużo jest szczegółów związanych z pracą ręki lewej  
i prawej. Nie ma żadnego celownika, więc mówi się u nas, że ce-
lownikiem jest łucznik. Ustawienie się do strzału jest już począt-
kiem celowania. 

Przy oddawaniu strzału jest osiem pozycji. Staje się bokiem do 
celu, rozstawia nogi, zakłada strzałę na cięciwę, zaczepia cięciwę  
o specjalny zadzior w rękawicy noszonej na prawej dłoni, podnosi 
się łuk, napina i strzela. Wykonanie każdej z tych czynności po-
prawnie, gwarantuje celny strzał. Każde uchybienie – pudło.

Strzelamy do tarczy o średnicy 36 cm, bo taką mniej więcej 
wielkość ma korpus ludzki. Jest ona na takiej wysokości nad zie- 
mią, na jakiej był mniej więcej korpus łucznika, przeciwnika na 
polu walki, który klęczy. Do takiej tarczy strzela się na dystansie 
28 metrów. 

Inne dystanse strzeleckie to 55 m oraz 90 m. Stosowane wówczas 
rozmiary tarczy to średnica 1.58 m lub 0,79 m. Rozgrywa się też 
zawody na dystans, gdzie mierzy się odległość, na jaką się strzeli. 
Maksymalnie jak słyszałem to ponad pół kilometra. Ale to i tak nie 
jest daleko, bo tureckie łuki strzelają na ponad kilometr. 

I jeszcze jest jedna ciekawa historia. Nie ma praworęcznych 
łuczników. Wszyscy w lewej ręce trzymają łuk. W klasycznym 
sportowym łucznictwie są łuki dla prawo i leworęcznych. 

Hala do strzelania na zawodach jest podzielona na kilka stref. 
Jest strefa, gdzie są ustawione tarcze, strefa lotu strzał, stanowiska 

…kyudo to sport, który 
bardzo wszechstronnie 

rozwija człowieka.
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strzeleckie oraz strefa honorowa tzw. kamiza 
(siedzenie boga). Sadza się tam honorowych 
gości, sędziów, wiesza pergamin z wykaligra-
fowanym ręcznie po japońsku motto, kłania się 
w tę stronę na początku i końcu zajęć. Według 
etykiety japońskiej niegrzecznie jest odwracać 
się do kamiza tyłem. 

Strój zawodnika kyudo jest tradycyjny, 
wzięty ze strojów samurajskich. Kyudogi – bia- 
ła bluza z krótkim rękawem, Hakama – szara-
wary (spodnie rozkloszowane). Strzela się też 
w kimonach i wtedy stosowana jest ceremonia 
przygotowania do strzału. W kimonie, żeby 
strzelać, trzeba obnażyć sobie lewą pierś i ra- 
mię. Oczywiście obnażanie piersi dotyczy 
tylko mężczyzn. Kobiety łuczniczki podwiązu-
ją odpowiednio szerokie rękawy kimon, żeby 
nie przeszkadzały w strzelaniu. Ceremonia 
przygotowania się do strzału w kimonie jest 
szczegółowo skodyfikowana.

Magia kyudo
– Kyudo to sport, który bardzo wszech-

stronnie rozwija człowieka. Nie jest to tylko 
samo strzelanie. Technika strzelania nie jest 
taka prosta, chociaż na taką wygląda. Mnie 
też tak się wydawało. Gdy zacząłem trenować, 
im dłużej to robiłem, tym więcej widziałem 
szczegółów, na które trzeba zwrócić uwagę. 
Ciało ludzkie ma taką ruchowość, że lubi robić 
czynności symetryczne, a tutaj różne rzeczy 
robi się asymetrycznie i trzeba to opanować. 

Jak się myśli o jednej ręce, to zapomina 
się o drugiej i na odwrót. Wypracowanie tego, 
żeby to wykonać dobrze jest naprawdę trudne. 
Kyudo uczy cierpliwości, systematyczności, 
samokontroli, bo trzeba kontrolować zachowa-
nie własnego ciała, żeby wykonać wszystko do 
końca. Muszę sam sobie wyobrażać swoje wła-
sne lustro. Jest to świetna odtrutka na zabiega-
ny świat dookoła. Jak wychodzę na strzelnicę, 
muszę się skupić na tym, co robię. Ponieważ 
robimy to często na jakiś zawodach, pokazach, 
egzaminach w zespołach 3-5 osobowych, gdzie 
jest rytuał, w jakiej kolejności trzeba to robić, 
uczy to również zachowania w grupie. Trzeba 
dostosować się do grupy. Nie można wejść  
w pięciu i każdy robi wszystko po swojemu. 
Cykl oddania strzału musi być zharmonizo-
wany w całej grupie, trochę jak w pływaniu 
synchronicznym.

Czasami mówią, że przy strzelaniu jest 
trochę tak, jak z płynięciem kaczki po wodzie.  
Ona niby przesuwa się powoli, a tam pod lu-
strem wody szybko przebiera nogami.  

…kyudo uczy cierpliwości,  
systematyczności, samokontroli.

Ze strzelaniem jest podobnie. Tu niby spokój na zewnątrz,  
a w środku bardzo dużo się dzieje.

Stopniem wtajemniczenia w sztukach walki jest DAN.  
W kyudo również. Raz do roku przyjeżdża do Europy komisja  
z Międzynarodowej Federacji Kyudo (International Kyudo Fede-
ration). Organizują staż, później jest egzamin i zdaje się na kolejne 
stopnie: 1,2,3… DAN i tak do szóstego. Powyżej szóstego dana, to 
już zapraszają na egzamin. Ja mam 3 DAN. W Polsce jest czterech 
zawodników, którzy mają 4 DAN i cztery osoby mające 3 DAN. 

Najwyższe rangą zawody to odbywające się co cztery lata 
mistrzostwa świata oraz organizowane co cztery lata mistrzostwa 
kontynentalne. Ponadto organizowane są turnieje mistrzostw kra-
jowych federacji kyudo indywidualne i drużynowe. Trzy lata temu 
byliśmy na mistrzostwach Austrii. Kolega zdobył wicemistrzostwo 
Austrii, a ja byłem czwarty. Drużynowo nie byliśmy kwalifikowa-
ni, bo drużyna była w niepełnym składzie. Gdybyśmy mieli jedne-
go zawodnika więcej, który nie trafi nawet ani razu w cel, mogli- 
byśmy być sklasyfikowania na 3. miejscu. Dwa lata temu pojecha-
liśmy we trójkę. Zdobyliśmy mistrzostwo Austrii indywidualne 
i wygraliśmy mistrzostwo Austrii drużynowo. Teraz mamy już 
zaprzyjaźnionych Austriaków i jak my organizujemy „Turniej 100 
strzał”, to oni do nas również przyjeżdżają. Mają takiego snajpera, 
który trafia na poziomie 70-80% i my też takiego mamy. 

W ubiegłym roku gościliśmy w Mysiadle, 
wraz z Fundacją Umemi oraz Gminą Leszno-
wola, dra Kiyomoto Ogasawarę, XXXII głowę 
japońskiego rodu Ogasawara. Przeprowadził  
u nas w Mysiadle Warsztat Ogasawara – ryū 
dla polskiego środowiska Kyudo.

Ród Ogasawara od 1187 roku nadzorował 
tworzenie i nauczanie zasad etykiety na dwo-
rach kolejnych shogunów i cesarzy. Dzięki tej 
wieloletniej praktyce powstał spójny system, 
znany dziś jako Ogasawara-ryū. Zajmuje się 
on kształtowaniem i kultywacją zasad etykiety 
obejmującej szeroką gamę zachowań i postaw,  
zarówno w życiu codziennym, biznesie, poli- 
tyce, jak i podczas uroczystych ceremonii tak 
charakterystycznych dla kultury Japonii, jak 
rytuał picia herbaty (chado), tradycyjne japoń-
skie łucznictwo (kyudo) czy łucznictwo konne 
(yabusame).

 Przez ponad 850 lat poszczególne elemen-
ty Ogasawara-ryū były konsekwentnie rozwi-
jane i doskonalone w zgodzie z podstawową 
regułą, nakazującą, by każdy ruch i gest były 
zawsze praktyczne, skuteczne i jednocześnie 
piękne. Odpowiedni gest dobrany stosownie 
do okazji, wzmacnia komunikację pomiędzy 
ludźmi, tworząc dodatkowy, niewypowiedzia-
ny komunikat. Znajomość logicznych zasad 
etykiety ułatwia dostosowanie swojego zacho-
wania do rangi rozmówcy w każdej sytuacji,  
w każdych czasach. 

Wizyta u nas dra Kiyomoto Ogasawara  
była dla nas zaszczytem. ■
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i Łazach. Administruje boiskami re-
kreacyjnymi do piłki nożnej w Woli 
Mrokowskiej, Lesznowoli, Włady-
sławowie, Podolszynie, Zgorzale, 
Mysiadle i Marysinie.

Boiskami do gry w siatkówkę  
w Mysiadle, dwoma w Łazach i w Ste- 
fanowie. Boiskami do koszykówki  
w Mysiadle, Nowej Woli, a w Stefa-
nowie i Władysławowie koszami do 
koszykówki.

Pod opieką Centrum Sportu  
w gminie Lesznowola jest dwadzie- 
ścia pięć ogólnodostępnych placów 
zabaw i piętnaście siłowni zewnętrz-
nych. Tym wpisujemy się do czołówki 
gmin wiejskich w Polsce. W tegorocz- 
nych planach jest wykonanie dwóch 
nowych placów zabaw w Łoziskach  
i Kosowie, które zostaną wzbogaco- 
ne o urządzenia do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu.

Dla tych, którzy lubią liczby – pod- 
sumujmy. Lesznowola jest najbardziej 
usportowioną gminą w województwie 
mazowieckim i jest w ścisłej czołów-
ce gmin wiejskich w Polsce, bo ma: 
4 hale sportowe, 4 sale gimnastycz-
ne, 18 stadionów sportowych i boisk, 
15 siłowni zewnętrznych, 25 placów 
zabaw i 2 skateparki. 

Jesteśmy pod wrażeniem. ■

inwestuje i tworzy dobry klimat dla 
sportu i dla edukacji. 

Kiedy jeździmy po terenie gmi- 
ny, spotykając się z bohaterami na-
szych opowiadań zamieszczanych  
w „mojej Lesznowoli”, mijamy obiek- 
ty sportowe, place zabaw, siłownie  
na wolnym powietrzu, ale nie zasta-
nawiamy się, ile tego jest. Jak wielkie 
możliwości stoją przed sportową 
młodzieżą naszej gminy. Dorosłych  
pomijamy, choć przecież i oni znaj- 
dują tu i okazję do treningu, i do 
sportowego relaksu. 

Dla przykładu. Gdy dyrektor 
Centrum Sportu Rafał Skorek mówi, 
że od poprzedniej gali przybyła gmi- 
nie hala sportowa w Mrokowie, to 
nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, 
jakie ta hala daje możliwości.

Nowa hala wraz z zapleczem ma 
powierzchnię blisko 2,5 tys. m kw. 
Mieszczą się w niej trzy pełnowy-
miarowe boiska: do koszykówki, pił-
ki ręcznej, siatkówki oraz widownia 
dla ponad 200 gości. Obok hali jest 
siłownia i sala fitness. Jest też boisko 
o wymiarach 60×30 m z syntetyczną 
trawą, z bieżnią, skocznią do skoku 
w dal oraz nowy plac zabaw o po-
wierzchni 500 m kw. 

Centrum Sportu dysponuje pełno-
wymiarowymi boiskami piłkarskimi 
w Nowej Woli i w Kosowie, halami 
sportowymi w Mysiadle, Lesznowoli 

Byliśmy na lesznowolskiej Gali 
Sportu, którą zaszczycili wybitni 
sportowcy. Wśród nich wspomnia-
na już Erwina Ryś-Ferens – polska 
panczenistka, Anna Jakubczak 
– lekkoatletka, finalistka Igrzysk 
Olimpijskich z Sydney, Aten i Peki-
nu, Aleksandra Goss – akademicka 
mistrzyni świata w łyżwiarstwie 
szybkim i wrotkarstwie, Edward 
Skorek – mistrz świata i mistrz olim-
pijski w piłce siatkowej oraz Kazi-
mierz Marczuk – maratończyk.

To już trzecia taka uroczystość, 
podczas której poznajemy najlep-
szych sportowców z terenu naszej 
gminy, działaczy, nauczycieli wy-
chowania fizycznego i dyrektorów 
szkół, którzy szczególnie przyczynili 
się do sukcesów swoich uczniów. 
Poznajemy mieszkańców gminy, 
którzy mają swój ogromny wkład 
w rozpowszechnianiu sportu wśród 
młodzieży, przeżywamy wzruszenia 
rodziców, towarzyszących nagradza-
nym pociechom i dowiadujemy się, 
co na sportowych arenach wydarzyło 
się w naszej gminie od poprzedniej 
gali. Jesteśmy pod wrażeniem.

 Otwierając tegoroczną Galę 
Sportu, Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik, wójt naszej gminy powiedzia-
ła: „Edukacja i sport to wartości 
bezcenne. To wartości o najwyższej 
stopie zwrotu”. Dlatego gmina w nie 

…czapki  
   z głów

Kiedy osiemdziesięciotrzykrotna mistrzyni Polski, osoba, która 
ustanowiła pięćdziesiąt rekordów kraju w łyżwiarstwie szybkim, 
startowała w czterech zimowych olimpiadach, zdobyła trzykrot-
nie brązowe medale mistrzostw świata, Erwina Ryś-Ferens mówi 
publicznie, że z przyjemnością przyjeżdża do Lesznowoli:  
„Bo jest to najbardziej sportowa gmina w województwie  
mazowieckim”, to... 

fot. z archiwum Centrum Sportu w Gminie Lesznowola



Kiedy Katarzyny jeszcze nie  
było na świecie, dziadek, trener łucz- 
nictwa w klubie Błonie, aktywny 
działacz sportowy, rozwiązał pewien 
problem, jaki mieli miejscowi orga-
nizatorzy drużynowych zawodów 
szachowych. Otóż w drużynie po-
trzebna była kobieta, a tu kobiet jak 
na lekarstwo. Trudno było pozwolić, 
by przy jednej szachownicy zabrakło 
przedstawicielki gospodarzy. 

Dziadek z babcią stwierdzili,  
że w tempie błyskawicznym nauczą 
grać w szachy pięcioletnią Iwetę, 
siostrę Katarzyny. Dziadkowie byli 
pewni, że Iweta sobie poradzi i mie- 
li rację. Iweta nauczyła się grać i na- 
wet wygrała na zawodach jedną par-
tię, dając przeciwniczce tak zwanego 
mata szewskiego w czterech ruchach. 
I od tego zaczęły się w rodzinie sza-
chowe sukcesy.

Arcymistrzyni 
– Tak się Iwecie spodobały sza-

chy, że babcia z dziadkiem posta-
nowili pomóc jej talent rozwinąć, 
choć babcia w przeciwieństwie do 
dziadka w szachy nie grała – wspo-
mina Katarzyna Radziewicz.  – Gdy 
moja siostra była jeszcze mała, mama 
zaczęła pracę w szkole w Sękocinie, 
dojeżdżając codziennie do pracy z 
Warszawy, gdzie wówczas mieszka-
liśmy.

Gdy Iweta miała jedenaście lat 
a ja dwa latka, rodzice sprowadzili 
się do Lesznowoli. Iweta już miała 
spore sukcesy i dobre rokowania 
w szachach na przyszłość, więc po 
dłuższej rozmowie z dziadkami zo-
stała w Warszawie. Dziadkowie,  
a szczególnie babcia, zamawiali tre-
nerów, którzy przyjeżdżali do Iwety  
i pracowali nad rozwojem jej umie-
jętności i talentu. 

Jak byłam mała, to zabierali  
mnie na zgrupowania, na które jeź-
dziła Iweta. Mam śmieszne zdję- 
cia przy takich dużych szachach  
w Polanicy. Jestem mniejsza niż 
pionki. Śmieję się, że byłam maskot-
ką zgrupowań kadry juniorów, bo 
Iweta już wówczas była w kadrze. 

Babcia w świecie szachowym  
jest znana jako „szachowa babcia”.  
Wszędzie jeździła z Iwetą. Na 
wszystkie turnieje, zgrupowania, 
mistrzostwa świata i wielokrotnie 
mistrzostwa Europy. Nie znając żad-
nego języka, babcia zawsze wszystko 
potrafiła załatwić. Moja siostra miała 
w babci bardzo duże wsparcie.

Pewnie dzięki babcinemu wspar- 
ciu i swojemu talentowi Iweta pierw-
szy tytuł mistrzyni świata w kategorii 
juniorek zdobyła w 1992 roku w Duis- 
burgu. Potem medale sypały się jak  
z rogu obfitości. Została polską  
„etatową” zdobywczynią medali  

w rozgrywkach juniorskich. Trzy 
razy zdobyła tytuł mistrzyni Europy. 
Pięć razy złoty medal mistrzostw 
Polski juniorów. W 1994 roku, 
jako trzynastolatka, zdobyła tytuł 
mistrzyni Polski w kategorii do 20 
lat. Cztery lata później była drugą 
juniorką na świecie. W tym samym 
roku zdobyła tytuł wicemistrzyni 
świata juniorek do lat 20 oraz w wie-
ku 16 lat została najmłodszą polską 
arcymistrzynią. 

Sześciokrotnie awansowała  
do finałów mistrzostw świata kobiet. 
Siedmiokrotnie zdobywała tytuły 
mistrzyni Polski seniorek. 19 sierp-
nia 2006 roku Iweta wyszła za mąż 
za Vaclava Rajlicha, amerykańskiego 
międzynarodowego mistrza szacho-
wego.

Synowie mojej siostry też  
zaczynają przygodę z szachami. 
Sześcioletni Vasik jeździ z tatą na 
turnieje i ma V kategorię, a niespeł-
na czteroletni Szymon doskonale 
orientuje się, jak na szachownicy 
poruszają się pionki.

– Dziadek lubił grać w szachy, 
a nawet to uwielbiał. Do czasu 
jak z nim przegrywałam. Ale 
jak on zaczął ze mną prze-
grywać, to się obraził i już 
więcej do partyjki z wnuczką 
nie usiadł – mówi Katarzyna 
Radziewicz, druga w rodzinie 
mistrzyni Polski w szachach.

Króla i hetmana 
nie oddam

fot. z archiwum prywatnego Katarzyny Radziewicz

Zostałam szachistką
– Czy mając taką siostrę, mogłam 

nie zostać szachistką? Na moje dzie-
siąte urodziny siostra zagrała z nami 
„na ślepo”. Rozgrywała partię w pa- 
mięci, nie patrząc na szachownicę. 

Nie wiem, ile jest w tym prawdy, 
ale wszyscy mi mówią, że podobno 
na swoim pierwszym turnieju scho-
wałam króla i hetmana pod szachow-
nicę i powiedziałam, że nie oddam. 
To są dwie najważniejsze figury na 
szachownicy. Królowi dajemy mata, 
w związku z tym nie da się wygrać 
partii, jak tych figur nie ma. Uparłam 
się, że tych figur nie postawię. Mia-
łam wtedy cztery czy pięć lat. 

Mnie bardzo kibicowali rodzice. 
Mama i tata na studiach uprawiali 
lekkoatletykę. Mama – pięciobój,  
a tata – biegi na średnie i długie dy-
stanse. Potem oboje zostali nauczy-
cielami wychowania fizycznego 
w szkole w Lesznowoli. Tata niestety 
już nie żyje, mama nadal uczy i mnie 
wspiera. Ostatnio na gali w Centrum 
Sportu w Gminie Lesznowola odbie-
rałam dla taty pośmiertne odznacze-
nie za całokształt osiągnięć. 

…szachy to jest 
pojedynek jeden  
na jeden, tak jak  

w szermierce.
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Od małego wyjeżdżałam na 
szachowe wakacje organizowane 
przez Mazowiecki Związek Szacho-
wy, gdzie były treningi z trenerami, 
gdzie uczyliśmy się teorii szachów 
i było dużo zajęć sportowych, bo 
wbrew pozorom szachiści uprawiają 
wiele sportów. Głównie koszyków- 
kę albo piłkę nożną. 

W akademiach szachowych na 
sport jest postawiony duży nacisk. 
Są chyba cztery godziny wykładów  
szachowych dziennie. Oprócz tego 
godzina zajęć na basenie lub lodowi-
sku, godzina gier sportowych po po-
łudniu i wieczorem. Jest też rozruch 
poranny, za którym nie przepadałam, 
bo trzeba było wcześnie wstawać. 
Ale wszystko wspominam bar- 
dzo miło. 

Od początku mojej kariery sza- 
chowej reprezentowałam Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „SET” 
Lesznowola, którego współzałoży-
cielami byli między innymi moi ro-
dzice oraz dyrektor ZSP Lesznowola 
pan Bogumił Pałczak. Pamiętam, jak 
któregoś roku podczas Dni Gminy 
Lesznowola w galerii w Jankach były 
rozstawione szachownice i członko- 
wie naszego klubu grali z przechod-
niami. Przychodziło dużo ludzi. 
Wiele osób gra w szachy, w tym zde- 
cydowanie więcej mężczyzn.

Pierwszy poważniejszy tur- 
niej zgrałam w Wiśle w 2000 roku.  
W tym samym roku odbyły się  
w Warszawie organizowane nieofi-
cjalne mistrzostwa świata w szachach  
błyskawicznych. Pięć minut na całą 
partię. Na tych mistrzostwach można 
było zagrać z arcymistrzem Micha-
łem Krasenkowem. Byłym mistrzem 
świata Anatolijem Karpovem oraz 
innymi czołowymi arcymistrzami 
świata. A tu na zdjęciu jest Vis- 
wanathan Anand (indyjski szachi- 
sta, mistrz świata FIDE w latach 
2000–2002 oraz mistrz świata  
w latach 2007–2013). 

Mistrzostwa Polski są organi-
zowane w wielu kategoriach wie-
kowych oraz tempach gry. Mamy 
mistrzostwa Polski w szachach 
błyskawicznych, czyli takich, w któ-

rych czas na partię jest ograniczony 
do pięciu minut. W tych zawodach 
udało mi się zdobyć dwa brązowe 
medale. Oba w Olkuszu, bo tam tra-
dycyjnie rozgrywany jest ten turniej. 
Następnie są mistrzostwa w szachach  
aktywnych, gdzie mamy piętnaście 
lub trzydzieści minut na rozegranie 
partii. W tych mistrzostwach jestem 
multimedalistką. Wielokrotnie zdo-
bywałam pierwsze, drugie i trze- 
cie miejsce.

Pamiętam, jak miałam 10 lat, 
udało mi się zdobyć srebrny medal 
w mistrzostwach Polski w szachach 
aktywnych w Częstochowie. To 
dało mi awans do najważniejszych 
mistrzostw Polski, gdzie tempo gry 
to półtorej godziny na zawodnika. 
W mistrzostwach Polski w szachach 
klasycznych zdobyłam komplet me- 
dali. Mam złoto, srebro i brąz w róż- 
nych kategoriach wiekowych. Do 
lat 12 – zdobyłam brąz, do lat 14 – 
srebro i do 16 – złoto. Dzięki temu, 
że zdobyłam srebrny medal do lat 
14, mogłam wziąć udział w mistrzo-
stwach Europy, które były w Turcji. 
Gorąco jak w piekle. Nie wiem, ile 
kilometrów było od hotelu do sali 
gry. Zawsze się śmieję, że wyrzucają 
nas na jakieś zagubione miejsca, wy-
ciszone, nikogo tam nie było. Trzeba 
było dojechać. Jechało się z godzi- 
nę autokarem na salę gry, żeby za- 
grać partię. 

Pierwszym moim trenerem  
w klubie był Ryszard Królikowski. 
Mieliśmy dwa razy w tygodniu po 
półtorej godziny zajęć w szkole  

i oprócz tego były prace domowe  
z rozwiązywania szachowych zadań. 
Czyli nie było tego tak dużo, ale je- 
ździliśmy na wiele turniejów. Gra  
i doświadczenie w szachach są bar- 
dzo ważne. Jeżeli ktoś nie ma tej 
smykałki czy samozaparcia do sie-
dzenia nad szachami, to do sukcesów 
nie dojdzie. Kiedyś książki szachowe 
nie były popularne. Jeździło się na 
turnieje, żeby grać, grać i jeszcze raz 
grać, i też przegrywać. Dużo dawały 
mi również treningi indywidualne  
z panem Ryszardem Bernadrem, któ-
ry był również trenerem mojej siostry.

Jeżeli chodzi o treningi w do- 
mu, to potrzebny byłby ktoś, kto by  
ze mną trenował, natomiast rodzice 
mieli dużo zajęć w szkole, dziad- 
kowie mieszkali w Warszawie.  
Ja chodziłam do szkoły, a moja sio-
stra miała nauczanie indywidualne. 
Dziadkowie postawili na jej trening 
i karierę w szachach. Ja chodziłam 
do szkoły, grałam w siatkówkę, 
którą uwielbiałam. W tej dyscyplinie 
odnosiłyśmy razem z koleżankami 
dość duże sukcesy, biorąc dwukrot-
nie udział w finałach wojewódzkich 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, gdzie zajęłyśmy 4 miejsca. 
Brałam też udział chyba we wszyst-
kich szkolnych zawodach sporto-
wych, które istniały. Grałam w piłkę 
nożną, w koszykówkę, skakałam  
w dal i grałam w tenisa stołowego.

Moc szachów 
– Co jest w szachach? Przede 

wszystkim bezpośrednia rywaliza-
cja. To jest pojedynek jeden na jeden, 
tak jak w szermierce. Tylko, że tutaj 
jest pojedynek umysłów, emocji, 
które odgrywają bardzo dużą rolę. 
Ogromne znaczenie ma to, jak się 
człowiek czuje przed partią, czy jest 
zrelaksowany.

 Pamiętam, że jak jeździłyśmy  
z moją przyjaciółką Olą i dyrektorem 
szkoły w Lesznowoli panem Bogu-
miłem Pałczakiem na mistrzostwa 
Polski, które jakimś trafem zawsze 
były w zimie i nad morzem, to przed 
partią obowiązkowy był spacer nad 
morzem i różne techniki relaksu, 
żeby dotlenić mózg. Były też na 
wzmocnienie czekolady z orzecha-
mi. Wydaje mi się, że dużo dzieci 
zaczyna grać w szachy, bo rodzicom 
się wydaje, że to taki intelektualny 
sport, ale nie wszyscy się do tego 
nadają. Miałam kolegę, który jak 
graliśmy pierwszy turniej w Micha-
łowicach, to tak siedział, siedział, 
siedział i do swojego przeciwnika  
co chwilę mówił: „Szybciej, ruszaj 
się”. Był nadpobudliwy, a szachy 
wymagają cierpliwości.

 Co dały mi szachy? Dzięki  
nim zwiedziłam wiele krajów. Bra-
łam udział w mistrzostwach świata 
w Gruzji, mistrzostwach Europy  
w Turcji, byłam na wielu turniejach 
w Słowenii, Budapeszcie, Słowacji, 
Czechach. Brałam udział w niemiec-
kiej Bundeslidze. Zwiedziłam rów-
nież Chorwację i Włochy. Wszystko 
dzięki szachom. 

Mimo zainteresowań sporto- 
wych ani ja, ani moja siostra nie po- 
szłyśmy w ślady rodziców. Iweta 
skończyła SWPS w Warszawie, a ja 
wybrałam Politechnikę Warszawską. 
Konkretnie wydział elektryczny – 
kierunek automatyka i robotyka. 
Skończyłam studia z wyróżnieniem. 
Od niepamiętnych czasów wiedzia-
łam, że nie interesują mnie nauki 
humanistyczne, za to bardzo lubiłam 
matematykę. Nie ukrywam, szachy 
trochę w tym pomogły. Rozwijają 
pamięć i kojarzenie faktów. 

Skąd się wzięła automatyka?  
To był pomysł mamy. Ja wiedziałam, 
że chcę iść na politechnikę, ale nie 
wiedziałam na jaki kierunek, więc  
ta automatyka wyszła trochę przy-
padkowo. Maturę napisałam na tyle 
dobrze, żeby się dostać. Jak się oka-
zało, w grupie pięćdziesięciu panów 
były tylko trzy dziewczyny. 

Po skończonych studiach poma-
gam mojemu narzeczonemu, który 
jest doktorantem na Politechnice 
Warszawskiej w jego pracy. W przy-
szłości planujemy prowadzić zajęcia 
z robotyki i elektroniki dla dzieci  
i młodzieży. 

Z szachami się nie rozstałam. 
Obecnie prowadzę zajęcia dla dzieci 
w UKS Lesznowola, a także uczę 
języka angielskiego w szkołach  
na terenie gminy Wiązowna. ■

…szachy – to jest pojedynek umysłów, emocji, 
które odgrywają bardzo dużą rolę.
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ZAJĄCZEK  
BEZ RANCIKA 
Na miesiąc przed świętami towarzyszyliśmy uczestniczkom  
Klubu Kobiet „Panie Przodem” w artystycznych przygotowaniach 
do Wielkanocy.

Były żółte kurczaki, kolorowe pisanki i zające  
z futerkami o różnych odcieniach. Były turkusowe tale-
rze z wytłaczanymi wzorami i bordowo-złote podstawki 
do jajek na miękko. Święta już za nami, ale ceramiczne 
dzieła jeszcze długo będą cieszyły oczy. 

Wszystko zaczyna się od bieli. Od białych form go- 
towych do malowania. I choć biel też ma swój plastyczny 
urok, to kolor jest wyrazem artystycznych uniesień.  
A tych tego wieczoru nie brakowało. Gdyby ktoś chciał 
nagrać atmosferę towarzyszącą twórczej pracy, to wszy- 
stko można o niej powiedzieć, ale nie to, że jest wypeł-
niona ciszą i skupieniem. 

Nad połączonymi stołami przez kilka godzin unosił 
się beztroski gwar. Bo tylko kobiety wiedzą, że nie ma 
takiego tematu, o którym przy wspólnym stole nie moż-
na porozmawiać. Niektóre panie jednak od razu zabrały 
się do malowania, podchodząc do pracy zadaniowo.

A potem wydarzyło się coś, bez czego Wielkanoc 
właściwie by się nie udała, ale kryzys został błyskawicz-
nie zażegnany. Zabrakło żółtego szkliwa. Wielkanoc bez 
żółtego?! Na szczęcie żółty szybko dotarł samochodem 
i… zaczęły się problemy.

– Czy to ma być taki jasny żółty, jak na tych moty-
lach, czy taki żółty kurczakowy? – zapytała pani Karo-
lina Nowak, która jak zwykle ogarniała wszystko okiem 
profesjonalisty. 

– Nie spodziewałam się takiego bogactwa odcieni. 
Teraz… muszę pomyśleć – brzmiała odpowiedź.

Ponieważ towarzyszymy paniom po raz drugi w ta- 
kich zajęciach, wiemy, że każda z nich ma inną metodę 
pracy, która już w przypadku zwykłego zająca stanowczo 
się różni od pozostałych. Są panie, które zaczynały od 
ogonka, i w tym wypadku panowało przekonanie, że ten 
chyba jednak powinien być biały, i panie, które skupiły 
się na oku, w myśl przekonania, że w oku ukrywa się 
cały charakter zwierzęcia.

Było też różne podejście, co do oceny etapu włas- 
nej pracy.

– Skąd mam wiedzieć, kiedy ma być koniec? – Kon-
tra – Ja te jajka uważam za zakończone. Uważam, że są 
doskonałe.

Po obserwacji zajęć powoli zaczynamy być fachow-
cami. Wiemy, że przetarte złoto wygląda bardzo ładnie, 
turkusowy jest kolorem bezpiecznym, i że pewien odcień 
zielonego wywołuje efekt trójwymiarowy. Wiemy też,  
że zajączek dobrze poradzi sobie bez „rancika”, który już 
w przypadku talerzy raczej jest konieczny.

„Panie przodem” po raz kolejny spędziły wspólnie 
czas. Choć Wielkanoc za nami, życzymy im, aby ich 
wspólne spotkania, nie tylko przy ceramicznych stołach, 
przynosiły zawsze wiele przyjemności. ■

– Mam do zrobienia to, to i to, i w jakim kolorze to zro-
bić? Zważywszy, że chciałabym, żeby większość była żółta. 
Czy np. czerwony z żółtym będzie ładnie wyglądał? Czy 
może dać zielony? Inne miały jasno sprecyzowane plany.

– Ja mam dużą rodzinę. Dwóch synów i dwie synowe  
to już jest cztery, więc cztery zające. 

– Musisz zrobić jeszcze kilka złotych jaj. No wiesz,  
że ty jesteś ta kura, która znosi złote jaja – zauważyła przy-
tomnie koordynatorka klubu Marzenna Malinowska. 

Były też panie, które potrzebowały jednak chwili twór-
czego skupienia. – Ja cały czas jestem w fazie myślenia.

Niektóre z nich już po raz kolejny brały udział w cera- 
micznej zabawie i dobrze wiedziały, czego się spodzie- 
wać. – O Jezu, jaki to fajny efekt wychodzi. Ja już jestem 
drugi raz na takich zajęciach. Masz coś takiego i nawet się 
nie spodziewasz, co po wypaleniu uzyskasz. Możesz to  
w sklepach sprzedawać!
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Ambitnym polecam kursy pracy wodnej. Zobaczycie,  
jak szybko Wasz pies nauczy się wyciągać pozoranta  
z wody i jaką sprawi mu to frajdę. Jeśli ktoś nie wierzy, 
polecam książkę W. Brucè a Camerona pt.: „Był sobie 
pies”. Znajdziecie w niej taką przygodę „opowiedzianą” 
przez psa, który nazywał się Bailey i skoczył do wody, 
gdy jego pan zniknął w głębinie. 

„Nie wiedziałem za wiele w tej głębinie, a woda 
napierała mi na uszy, spowalniając moje rozpaczliwe 
zejście w dół. Wyczuwałem jednak tonącego na wprost 
mnie chłopca. Zacząłem płynąć jeszcze szybciej i w koń- 
cu dojrzałem Jego mglisty obraz (…) Podpłynąłem do 
niego z otwartymi szczękami, a kiedy zalazłem się tuż 
obok, chwyciłem zębami jego kaptur bluzy. Uniosłem 
łeb i ciągnąc chłopca za sobą, popłynąłem ku jaśnieją-
cej w słońcu powierzchni stawu tak szybko, jak tylko 
mogłem. Wynurzyliśmy się z wody.

 – Bailey – zawołał chłopiec śmiejąc się. – Czy ty 
mnie próbujesz ratować, piesku?”.

Wykorzystanie najsilniejszego zmysłu psa, jakim  
jest węch sprawi, że pies będzie przeszczęśliwy. Lubi  
się bawić w chowanego. Możecie chować (na początku  

w łatwo dostępnych miejscach) przedmioty lub jedze- 
nie i pozwalać psu szukać. Praca węchowa jest bardzo 
męcząca i wyciszająca, co należy uwzględnić przy szko-
leniu psa. Dla większych entuzjastów tropienia polecam 
kursy tropieniowe.

Psy uwielbiają też „brain working“, czyli aktyw- 
ność polegającą na pracy umysłowej. Łamigłówki, 
puzzle, zagadki – lubią nie tylko ludzie. Psy także lubią 
myśleć i kombinować. Warto te umiejętności rozwijać, 
tym bardziej, że nie trzeba do tego celu kupować drogich 
zabawek. Wystarczy to, co jest w domu. Stare jeansy, 
wytłaczanki po jajkach, mop czy szczotka. Trzeba tylko 
zadać sobie trud i powkładać smakołyki w mopa lub 
szczotkę i pozwolić psu węszyć, kombinować jak je 
wydostać i zjeść. Sesje „brain workingu“ powinny być 
krótkie i na początku łatwe. Po dziesięciu minutach sesji 
możemy być spokojni, że gdy zostawimy psa samego  
w domu, nie będzie miał siły na rozrabianie.

Przytoczyłem tylko kilka rodzajów aktywności  
z psem. Oczywiście jest ich dużo więcej. 

Mam nadzieję, że dla dobra psa, dla jego i swojej 
frajdy, coś z tych propozycji Państwo wybiorą. ■

Kto wie, czy z tego, że nadeszła wiosna, psy nie cie-
szą się bardziej niż ich właściciele. Zostawmy jednak te 
dywagacje na boku i zobaczmy, co ma nam do powiedze-
nia dogoterapeuta Jakub Farkowski.

– Psy uwielbiają wyzwania, a najbardziej ze wszyst- 
kiego uwielbiają spędzać czas ze swoim właścicielem  
i sprawiać mu przyjemność.

Lubisz biegać czy jeździć na rowerze? Zabierz ze so- 
bą psa. On też to uwielbia. Wprawdzie wraca do domu 
zmęczony, ale radosny. Nie ma siły na psocenie. 

Czy spacer z psem musi być zwykłym, nudnym 
chodzeniem? Nie! Aby nie było nudno, trzeba zapropo-
nować psu kilka wyzwań. Na przykład wskakiwanie na 
przeróżne przedmioty. Bieganie z nim po powalonych 
konarach drzew, ćwiczenie równowagi. Wspinanie się na 
mniejsze czy większe górki, pagórki. Wreszcie wyścigi. 
Pies uwielbia ścigać się z panem. 

Jeśli pies potrafi wykonywać komendy na płaskim 
terenie, trzeba mu zwiększyć poziom trudności. Zapro-
ponować np. bieg po powalonym konarze, który jest 
mniej stabilny.

Warty polecenia jest również psi sport zwany „agi-
lity“. Polega on na tym, że przewodnik ze swoim psem 
musi pokonać tor przeszkód o różnej konfiguracji i to  
w jak najkrótszym czasie.

Pływanie jest kolejnym przykładem psiej rozrywki. 
Większość psów jest urodzonymi pływakami. Przynie-
sienie wyłowionego patyka lub zabawki rzuconej przez 
właściciela, jest nie lada wyzwaniem i nie lada radością. 

Nareszcie przyszła wiosna. Zaczyna się inne życie. Dzień  
coraz dłuższy, coraz cieplejszy, a słońce zachęca do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. Coraz więcej biegających, spa-
cerujących i jeżdżących rowerami. W parkach i na trawnikach 
ludzie ze swoimi czworonogami. Dla psiaków zaczął się czas 
aktywności na świeżym powietrzu. 

SPACER 
Z PSEM

fot. z archiwum prywatnego Jakuba Farkowskiego
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Już są. Szparagi to wiosenne byliny, na które 

czekamy z niecierpliwością. Sezon na nie 

jest bardzo krótki, dlatego warto cieszyć się 

nimi póki są. Tym bardziej, że oprócz wa-

lorów smakowych posiadają jeszcze jedną 

ważną cechę – mało kalorii. Są skarbnicą 

witamin i składników mineralnych. Zawierają 

kwas foliowy, witaminę C i E, wapń, fosfor, 

potas i błonnik.

Szparagi najlepiej smakują chyba goto-

wane w wodzie lub na parze i podane bez 

dodatków. Wtedy są chrupiące i soczyste. 

Ale świetnie wypadają też w parze z sosem 

holenderskim i jajkiem w koszulce. Zanim 

odnajdziemy swój jeden ulubiony pomysł  

na szparagi, warto popróbować innych. 

nie ma wiosny 
bez

SZPARAGÓW

SZPARAGI ZIELONE
Zielone szparagi nie 

wymagają obierania. 
Wystarczy odciąć zdrę-

twiałą końcówkę lub 
wygiąć je, a wtedy koń-

cówka sama powinna się 
wyłamać. Są wyrazistsze 

w smaku od białych  
i bardziej aromatyczne. 

Gotujemy je krótko.  
W zależności od grubości 
od 4 do 8 minut. Podczas 
gotowania warto spraw-
dzać, aby nie były zbyt 

miękkie tylko zachowały 
chrupkość.

SZPARAGI BIAŁE
Szparagi białe w przeci-
wieństwie do zielonych 
rosną pod ziemią. Nie 

dociera do nich światło 
słoneczne. Wymagają  

też dłuższego czasu  
gotowania i obrania  
(z wyjątkiem główki).  

Ich smak jest delikatny  
i łagodny.

JAK GOTOWAĆ
Do gotowania szparagów 
najlepiej użyć specjalnych 

garnków, bo szparagi  
powinny być ustawione 
pionowo, a ich główki 

powinny znajdować się 
powyżej linii wody.  

To w zupełności wystarczy, 
aby dzięki gotowaniu na 

parze ta najdelikatniejsza 
część stała się wystarcza- 

jąco miękka. 
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SKŁADNIKI 
pęczek zielonych szparagów, plasterki dobre-
go wędzonego boczku – (jeden plasterek na 
jeden szparag), sól, pieprz, oliwa.

Odłam łykowatą końcówkę szparagów. Ugotuj 
szparagi w garnku, przełóż do zimnej wody  
i ostudź. Teraz obtocz je w oliwie, posól i po-
pieprz. Każdy szparag owiń plasterkiem bocz-
ku (jeśli boczek jest słony, uważaj na sól przy 
doprawianiu szparagów). Ułóż szparagi na 
rozgrzanym ruszcie, na grillu lub w piekarniku. 
Postaraj się, aby w miarę możliwości (jeśli 
pieczesz na grillu) ich główki znajdowały się 
w chłodniejszym miejscu. Grilluj kilka minut 
(4-6), od czasu do czasu przewracając. 

To przepis dla tych, którzy wprawdzie lubią 
szparagi, ale tylko w odpowiednim towarzy-
stwie.

SZPARAGI Z BOCZKIEM 

ZUPA KREM Z BIAŁYCH SPARAGÓW

SKŁADNIKI
2 pęczki białych szparagów, 2 cebulki dymki, włoszczyzna, 3 łyżki śmieta-
ny 18%, łyżka masła, sól, pieprz, posiekany koperek, łyżeczka cukru

Odetnij główki szparagów, pozostałą część obierz, a następnie odetnij lub 
odłam zdrętwiałe końcówki. Nie wyrzucaj ich. Przydadzą się do wywaru. 
Włoszczyznę wrzuć do garnka, zalej wodą tak, aby ją przykryła, posól i 
gotuj przez 25 minut. Na ostatnie 5 minut dodaj szparagowe obierki. Głów-
ki szparagów ugotuj na parze. Jeśli masz sitko, możesz przełożyć je do 
niego i umieścić w garnku z wywarem tak, by go nie dotykały. Teraz czas 
na trzonki szparagów. Pokrój je w kostkę razem z cebulą dymką. W garnku 
roztop masło. Wrzuć do niego cebulkę i zeszklij. Teraz dodaj szparagową 
kostkę. Posól i dodaj płaską łyżeczkę cukru. Duś przez kilka minut, a na-
stępnie dodaj przecedzony wywar tak, by przykrył szparagi. Gotuj, aż staną 
się miękkie przez 20 minut. Poczekaj niech trochę przestygną i zmiksuj 
blenderem. Dodaj do zupy śmietanę i doprowadź do wrzenia. Podawaj 
posypaną koperkiem z dodatkiem ugotowanych główek szparagów.

SZPARAGI NA GRZANCE  
Z JAJKIEM W KOSZULCE I SOSEM HOLENDERSKIM 

(klasyka gatunku)

SKŁADNIKI 
jajko, szparagi, szczypiorek, sos holenderski, pieczywo, sól i pieprz, ocet lub sok z cytryny
SOS HOLENDERSKI: 50 g masła, 2 żółtka (temperatura pokojowa), 2 łyżki soku z cytryny, pieprz (najlepiej biały)

Aby przygotować sos holenderski, trzeba roztopić i podgrzać masło, a potem zdjąć z niego powstałą piankę. Żółtka 
należy ubić na pianę z dodatkiem soku z cytryny, soli i pieprzu. Cały czas ubijając, dolewać stopniowo gorące masło. 
Sos powinien być puszysty i gęsty.
Czas na jajko w koszulce. Jajko o temperaturze pokojowej wbij do małej miseczki. W garnku zagotuj litr wody.  
Po zagotowaniu zmniejsz ogień, by woda delikatnie bulgotała. Do wody dodaj 2 łyżeczki octu albo sok z cytryny.  
Następnie wodę zamieszaj w taki sposób, by na środku utworzył się wir. Cały czas mieszając, w środek wiru wlej jajko 
z miseczki. Przestań mieszać i gotuj jajko 3 minuty. Po tym czasie wyciągnij jajko łyżką i osącz na papierowym ręczni-
ku. (Ugotowanie jajka w koszulce wcale nie jest takie łatwe, na jakie wygląda. Nie zrażaj się, bo ćwiczenia  
czynią mistrza. Pamiętaj, że jajko sadzone położone na grzance też świetnie smakuje).
Szparagi opłucz, odetnij zdrętwiałe końce i włóż do wysokiego garnka w pozycji stojącej. Jeśli nie masz specjalnego 
naczynia do ich gotowania, możesz związać je sznurkiem i postawić w zwykłym garnku. Pamiętaj, aby najdelikatniejsze 
główki znajdowały się ponad powierzchnią wody. Przykryj i gotuj przez ok. 5 minut. Wyjmij i przekrój wzdłuż.
Teraz skomponuj idealną kanapkę. Na grzance lekko posmarowanej masłem połóż szparagi, przykryj je ugotowanym 
jajkiem w koszulce i oblej sosem holenderskim. Posyp delikatnie solą i pieprzem i przyprósz szczypiorkiem.
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Posyłam kwiaty…

„…Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele
I składać życzeń utajonych wiele,
I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny...
Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej”.

Adam Asnyk


