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Gmina w obiektywie Bladym świtem 13 maja wędkarze zawładnęli stawem w Mysiadle. 
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola i Klub Wędkarski „Mysiadło” 
zorganizowały IX Zawody Wędkarskie.
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Od Redakcji
Już maj. W przyszłym miesiącu „moja Lesznowola” będzie 

miała urodziny. Będzie czas na okolicznościowy tekst, ale już teraz 
możemy powiedzieć, że warto było podjąć trud wydawania miesię- 
cznika. Poznaliśmy wielu ciekawych mieszkańców naszej gminy  
i o wielu opowiedzieliśmy.

W tym numerze opowiemy o drodze do kariery wybitnej pol-
skiej lekkoatletki, która przez życie pobiegła własną drogą. Wybra-
ła sport jako pomysł na życie.

Inny pomysł na życie miała kobieta, której życiowa droga wio- 
dła z Gdańska do Gdyni, z Gdyni do Michigan, stamtąd do Waszyn- 
gtonu, na Florydę. Potem był długi, trzynastoletni przystanek na 
Tajwanie. Od czasu do czasu krótki, wakacyjny pobyt w Polsce  
i znowu USA, znowu Tajwan. Teraz… Mroków.

Trzecia z pań opowiedziała nam, jak zakochała się w tańcu  
i doszła do wniosku, że chce w życiu przede wszystkim tańczyć. 

Nie zachowamy równowagi i przedstawimy czterech panów. 
Jeden ma dziewięćdziesiąt lat, jest z dziada pradziada rolnikiem  
i opowiada o swoim życiu tak, jakby opowiadał wesołe anegdoty. 

Drugi i trzeci to artyści. Jeden maluje, rzeźbi i uczy dzieci 
graffiti. Drugi był chłopcem na słynnym plakacie, a dziś maluje, 
projektuje i produkuje opakowania, które nie mają konkurencji  
w Polsce i Europie. 

Czwarty marzył o domu z litego drewna, z bali. I taki dom ma.
W części kulinarnej, w ramach sezonu nowalijek, botwinka.
Życzę Państwu miłej lektury.
 

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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– Wsiadłem w samochód i pojechałem do Grójca po kury.  
Zobaczył mnie znajomy i pyta zdziwiony: „To ty jeszcze jeździsz”? 
– Tak, jeżdżę. A co, ty patrzysz w kalendarz? Mój jest pomylony. 
Według niego wychodzi, że we wrześniu skończę dziewięćdzie-
siąt lat, ale ja mu nie wierzę”. – Tak zaczął swoją opowieść  
o życiu Marian Gajewski, rolnik z Lesznowoli.

	 	 	 	 	 	 	Życie	 
jak	zbiór	anegdot 
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Wjeżdżamy na podwórko go-
spodarstwa. Widzimy postawnego 
mężczyznę, który zajęty jest jakąś 
pracą. Pytamy o Mariana Gajewskie- 
go, bo mamy w wyobraźni obraz 
dziewięćdziesięcioletniego seniora, 
do którego ten mężczyzna nam nie 
pasuje.

– A dzień dobry, to ja jestem – od- 
powiada z uśmiechem gospodarz. Nie  
kryjemy zaskoczenia. Widząc to pan 
Marian zaczyna anegdotą. 

– Stałem po coś w kolejce w skle- 
pie w Piasecznie, a tu wpycha się ja- 
kiś staruszek i mówi, że jest emerytem 
i stał nie będzie. „A ile ty chłopcze  
masz lat? – zapytałem żartem.  
– Skończone sześćdziesiąt pięć – od- 
powiedział. – A ja mam prawie dzie- 
więćdziesiąt, więc maszeruj na koniec  
kolejki”. (śmiech)

Interes na cukrze 
– To chcecie, żebym opowiadał 

o życiu? Mogę opowiadać. Tylko nie 
wiem, czy starczy państwu cierpli- 
wości, żeby słuchać. Bo ja mogę opo-
wiadać długo. Nazbierało się tego 
przez lata.

Pamiętam wszystko od 1935 roku.  
Byłem najstarszym wśród rodzeń-
stwa, więc mnie wysyłano po spra- 
wunki. W sklepiku po sąsiedzku cu- 
kier kosztował złotówkę i pięć groszy. 
W sklepie kilometr dalej tylko zło- 
tówkę. To ja leciałem do tamtego 
sklepu, bo za te pięć groszy mogłem 
kupić pięć raczków. To były takie 
cukierki. 

Dawniej nie było jak teraz, że 
dziecko nim zacznie chodzić, już mu 
rodzice wszystko kupują. Sanki sami 
sobie robiliśmy z desek a łyżwy ze 
znalezionego drutu. 

W Piasecznie, tam koło kościo- 
ła, gdzie był urząd powiatowy, Żyd 
miał hurtownię. U niego cukier ko- 
sztował tylko dziewięćdziesiąt  
dziewięć groszy. To był przemyśla- 
ny, handlowy numer, żeby nie powie-
dzieć żydowski. Jak się kupiło wo-
reczek pięciokilowy i postawiło na 
lepce przy kuchni, to gdy wysechł, 
kilogram wychodził złoty dwadzie-
ścia. (śmiech)

Naginanie gałązki
– Pochodzę z Dąbrówki. Do  

dwudziestego piątego roku życia tam 
się wychowywałem, a do Lesznowo- 
li przygnało mnie, jakby to powie-
dzieć, za panną. Miałem dwadzie-
ścia pięć lat. Panna Aniela Hanna 
– osiemnaście. Udała mi się. Taką 
kobietę tylko ze świecą szukać.

 Młoda dziewczyna, a tu w go-
spodarstwie i świnie, krowy, konie… 
Trzymało się wszystko, a ona zakła-
dała gumowce, brała za widły i szła 
obornik wywalać. I tak jest do dzi-
siaj. O teraz, kiedy ja tu opowiadam, 
ona kartofle workuje. Żonę, trzeba 
sobie wychować. (śmiech). Młodą 
gałązkę pan podegnie, a starsza się 
złamie, a nie podda. (śmiech)

Żywy telefon
– W 1935 roku nad stawem w Dą-

brówce wieś organizowała strajki.  
W Pyrach, jakieś dwa kilometry od  
tego miejsca, był posterunek grana-
towej policji. Miałem wtedy osiem lat 
i razem z rówieśnikami tworzyliśmy 
„żywy telefon”. Kiedy nad stawem 
odbywał się wiec, rozstawiali nas 
organizatorzy co jakieś sto metrów 
i mieliśmy obserwować posterunek. 
Jak tylko policjanci wyjeżdżali z po- 
sterunku, mieliśmy za zadanie krzy-
czeć jeden do drugiego: „Jadą, jadą, 
jadą”. Nim policjanci dotarli nad 
staw, to wiecu już nie było. 

Pamiętam też taki wiec, kiedy  
do akcji, żeby wiec rozpędzać, wkro- 
czyły zorganizowane bojówki. Przy-
wieźli ze dwudziestu chłopów, każdy 
z wielką lachą i dawaj chłopów okła- 
dać. Wśród wiecujących był taki Ka- 
zubek z Piaseczna. Potężny chłop  
i też miał przy sobie lachę.

Bojówkarze idąc do akcji, dla 
rozpoznania odwrócili czapki na gło-
wach daszkiem do tyłu. Widząc to 
Kazubek, odwrócił też czapkę dasz- 
kiem do tyłu, wycofał się za bojów-
karzy i zaczął tak ich lachą z tyłu 
okładać, że tylko kozły fikali.

Nie wiedzieli, co się dzieje, kto 
ich okłada i uciekli. 

Dlaczego były strajki? A kiedy  
na wsi było dobrze? Produkcja ciężka, 

pod gołym niebem i żadnej pomocy. 
Na wsi też byli mądrzy ludzie, więc 
kiedy po tak długim okresie niewoli 
przyszła wolność, zaczynali się orga-
nizować i działać.

Okupacja
– Między Dąbrówką a Mysia-

dłem rzadko przejeżdżał samochód. 
Jak leciał samolot, to ludzie stawali, 
zadzierali do góry głowę i patrzyli. 
Ja też zadzierałem głowę. Raz widzę 
nadlatujący znad lasu w Dąbrówce 
samolot, który się pali. Wpada w kor- 
kociąg, wyskakuje z niego pilot, ale 
nie otwiera mu się spadochron. Linki 
owijają się wokół szyi i razem z samo- 
lotem wbija się w ziemię.

W czasie wojny i okupacji też wi- 
dzieliśmy wracające z akcji nasze sa- 
moloty. Jedne paliły się w powietrzu  
i spadały, inne uszkodzone lądowały  
na brzuchu. Był czas wykopków, więc 
ludzie byli na polu. Biegli do tych 
samolotów. Zabierali pilotów z pola  
i ukrywali, bo zaraz Niemcy przyjeż-
dżali i szukali po polach i w gospo-
darstwach. Ludzie ryzykowali życie.

Pamiętam, w 1939 roku wy-
szliśmy z kolegami na szosę. Było 
nas trzech. Zobaczyliśmy, że jedzie 
jakieś wojsko. Był to niemiecki pa-
trol na motocyklach. Coś tam do nas 
krzyczeli. Słyszeliśmy: „Warschau, 
Warschau”, ale nie mieliśmy pojęcia, 
o co im chodzi. Pojechali w stronę 
Warszawy, a w kilka godzin za nimi 
nadciągnęły niemieckie kolumny.

Zaczęła się okupacja, łapanki,  
ukrywanie się. Ja to wszystko prze- 
żyłem. Zobaczyliśmy wtedy, kto 
podpisał volkslistę i został folksdoj-
czem, kto poszedł na współpracę  
z okupantem. Dopiero w 1943 roku 
Bataliony Chłopskie zaczęły pod-
ziemną walkę z Niemcami. Zaczęto 
rozprawiać się ze zdrajcami. 

Pamiętam, był taki Kwiatkosz-
czak na Dąbrówce, który miał z roz- 
kazu sądu podziemnego wykonać 
wyrok na takim Bruzdzie z Grabo- 
wa. Przyszedł cynk, że w Starej 
Iwicznej, tam gdzie teraz jest pleba-
nia, będzie zebranie folksdojczów  
i Bruzda tam będzie.

Dostał Kwiatkoszczak spraw- 
dzoną broń, wsiadł na rower i poje-
chał na róg Puławskiej. Patrzy, jedzie 
Bruzda. Zagrodził mu drogę, wyjął 
z kieszeni kartkę, odczytał wyrok 
śmierci za zdradę Ojczyzny, wycią-
gnął rewolwer, oddał trzy strzały  
i odjechał w stronę lasu. 

Pochód z niespodzianką
– Do Lesznowoli sprowadzi-

łem się na jesieni 1952 roku. Ślub 
wzięliśmy dziewiątego listopada. 
Pewnie chcecie wiedzieć, jak pozna-
łem żonę? To była bardzo zabawna 
historia. 

W Starej Iwicznej był na pierw-
szego maja pochód, bo wtedy takie 
pochody były. Pojechaliśmy we 
trzech rowerami, a może z Dąbrów-
ki poszliśmy pieszo, żeby zoba-
czyć, co się tam dzieje. Stanęliśmy 
naprzeciwko kościoła, a tam przed 
kościołem był rów. Patrzymy, idą 
trzy dziewczyny. Doszły tak jakoś 
naprzeciwko nas i postanowiły przez 
rów przeskoczyć. Pierwsza skoczy-
ła prosto na mnie. Złapałem ją w 
ramiona i już nigdy nie puściłem. 
(śmiech)

Aniela była gospodarską córką  
z Lesznowoli. Teść był bardzo mą- 
drym, porządnym człowiekiem. Wy-
obraźcie sobie, że trzydzieści dwa lata 
gospodarzyliśmy razem w jednym 
podwórku, mieszkaliśmy w jednym 
domu i między nami nigdy nie było 
jednego kiepskiego słowa. Patrzę te-
raz na niektóre rodziny, gdzie młodzi 
są razem ze starymi, to szarpią się 
jak pies z kotem. 

Moja żona była dość krzykliwa. 
Czasem mówiłem do niej: „Co tak 
krzyczysz, co tak krzyczysz? A ona 
na to – Ja nie krzyczę, tylko tak głośno 
mówię”. Raz zapytałem dziadka:  
„Co ona tak krzyczy? A dziadek odpo-
wiedział. – Nie przeciwiaj się jej, nie 
przeciwiaj. Jak krzyczy, a robi, to się 
nie przeciwiaj. Gorzej by było, gdyby 
krzyczała i nie robiła”. (śmiech) 

Tu było osiemnaście hektarów. 
Jak na tamte czasy, było to prawie 
największe gospodarstwo. Pierwsze  
dwa lata przerobiłem razem z teś- 
ciem. Zawsze jednak myślałem o tym, 
że aby gospodarzyć, trzeba poznać 
ziemię, poznać warunki, trzeba się 
tego wszystkiego nauczyć. Po dwóch 
latach mówię sobie: „Coś mi nie 
pasuje. Drugi syn nam się urodził. 
Trzeba być samodzielnym”. 

Na swoim
– Cztery noce w tygodniu jeź- 

dziłem z ziemniakami do Warszawy,  
bo teść sadził osiemnaście mórg wcze- 
snych ziemniaków, na które czekała 
Warszawa. Towar szedł i były za nie- 
go pieniądze. Było dobrze, ale nie 
byłem samodzielny.

Teściowa mówi: „Jak mu tak źle, 
to niech spróbuje sam. Zobaczymy, 
jak sobie da radę”. Teść odpisał żonie 
osiem mórg, ja na Dąbrówce miałem 
dwie, to już było dziesięć. Można 
zaczynać. 

Miałem jednego konika, zwy- 
czajny wóz i jeździłem do Warszawy 
na bazar przy Dworkowej. O drugiej  
w nocy człowiek stawał i sprzeda-
wał. Miałem szczęście. Umiałem 
sprzedawać. Po roku stać mnie było 
dokupić hektar ziemi. 

Mieliśmy od teściów mieszka-
nie, dobudowałem kuchenkę, potem 
kuchnię letnią. Było już rozpostarcie. 
W trzecim roku dokupiłem jeszcze 
półtora hektara ziemi. Wybudowali-
śmy z teściem kiszarnię i wzięliśmy 
się za kiszenie kapusty. Z czterech 
silosów wyjmowaliśmy po piętnaście 
ton kiszonej kapusty. To już były 
ładne pieniądze. Można się było roz-
wijać. Hodowałem pięćdziesiąt świń.

fot. z archiwum prywatnego Mariana Gajewskiego

…nie było lekko,  
ale czasem było 

wesoło.
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Teść dołożył mi pieniędzy i kupi-
łem pierwszy samochód. Używanego 
Opla Kapitana.

Dwa konie miał teść, ja dokupi- 
łem sobie drugiego konia, to już mie- 
liśmy cztery. Dwa zaprzęgi i wozy 
na gumowych kołach. Mieliśmy naj-
pierw dwie pary pięknych ogierów 
kasztanów, potem dwie pary karych.

Był marzec 1956 roku. Umarł 
prezydent Bolesław Bierut. Jechali- 
śmy z kwaszoną kapustą w dwa wo- 
zy na Towarową do Warszawy. Dro- 
gę zajechało nam wojsko i mówią, 
że muszą nam zarekwirować konie. 
Dlaczego? Bo wojskowe konie są  
za słabe, żeby podczas pogrzebu  
ciągnąć lawetę, wiozącą na cmen- 
tarz trumnę. 

Wróciliśmy do domu bez koni.  
Po kilku dniach pojechałem ich szu-
kać. Na Wolę, tam gdzie był dawny 
Kercelak. Wszedłem do budynku, 
wszędzie oficerowie w polskich 
mundurach, ale mało który mówił 
po polsku. Był jeden major, który 
mówił po polsku: „Koni pan u nas 
nie odbierze – powiedział do mnie 
– ale dostanie pan nagrodę. Tysiąc 
złotych”. Tysiąc złotych nie dużo, nie  
mało. Butelka wódki kosztowała 
trzydzieści złotych.

Słabo mnie to interesowało, bo 
nigdy dużo nie piłem. „Panie majo-
rze – mówię – wy macie dużo koni 
i dużo obornika. Wolałbym zamiast 
tych pieniędzy obornik, bo zaczą-
łem gospodarzyć i w gospodarstwie 
się przyda”. Utargowałem dziesięć 
wozów obornika. 

Jadę z gnojem Towarową koło 
Dworca Głównego, gdzie prowa-
dzono jakieś budowy. Zatrzymuje 
mnie milicjant i mówi, że muszę 
zapłacić mandat, bo gnój na wozie 
nie jest przykryty. Murarze, którzy 
tam budowali, a byli przecież ze wsi, 
zaczęli milicjantowi wymyślać, że 
mu gnój śmierdzi, ale ten nie ustępo-
wał. Wlepił mi mandat w wysokości 
dwudziestu złotych. Ja miałem przy 
sobie „górala”. Powiedziałem, by 
popilnował wozu, a ja polecę na 
dworzec rozmienić pięćset złotych. 
Zgodził się. 

Wchodzę na dworzec, głodny, 
zmarznięty, lekko cuchnący gno- 
jem, a tu zapach gulaszu prawie 
mnie zwala z nóg. Gra podwórkowa 
orkiestra, no jak w raju. Kupiłem so-
bie porcję gulaszu, zamówiłem piwo, 
siedzę i słucham, jak grają. Siedzia-
łem tak z godzinę. Zamówiłem  
drugą porcję gulaszu i drugie  

piwo. Dopiero wtedy przypomnia- 
łem sobie, że milicjant pilnuje moje-
go wozu z gnojem.

Zerwałem się pewny, że mi parę 
pałek wlepi i lecę do niego z tymi 
dwudziestoma złotymi. Nie wlepił. 
Wziął pieniądze i powiedział, że 
go już nikt, nigdy w życiu tak nie 
wyroluje. 

Muszę powiedzieć, że do końca 
nagrody za zarekwirowane na po-
grzeb Bieruta konie nie wyegzekwo-
wałem. Kiedy trafiłem do Cytadeli, 
gdzie było dowództwo, najpierw, 
żeby dotrzeć do dowódcy musiałem 
dostać siedem różnych przepustek,  
a kiedy do niego dotarłem, okazało 
się, że ani słowa po polsku nie rozu-
mie. Sklął mnie po rusku i kazał iść  
precz. Ale jak wyjść, kiedy znowu 
potrzeba było jakieś siedem przepu- 
stek? Pół dnia straciłem nim z Cyta-
deli wyszedłem.

Wojsko, wojsko
– Minęło kilka lat i znowu mia-

łem kontakt z wojskiem. Z Jednostką 
Nadwiślańską. Tym razem przez 
spółdzielnię w Piasecznie. W jed-
nostce było ponad trzy i pół tysiąca 
żołnierzy, więc było kogo karmić.  
Po prostu otchłań. Żołnierze zabiera-
li cały towar prosto z gospodarstwa.

Kiedy współpraca się rozwija- 
ła, trafiłem do kasyna oficerskiego  
i do pani Zeni. Pani Zenia była tam 
kierowniczką i lubiła sobie wypić. 

Generał wypił swoją szklankę na raz. 
„Ech, krzakówa, ale dobra” – wy-
krztusił przez ściśnięte gardło. Znał 
się na rzeczy.

Mógłbym opowiedzieć jeszcze 
o ciotce Kowarzykowej z PDT-u na 
Puławskiej. Jak się nie sprzedało 
towaru, to jechało się do ciotki. Ciot-
ka pracowała w stołówce i tak jak 
generał lubiła wypić. Ale piła tylko 
jednego. Wpadaliśmy czasem do 
ciotki na śniadanie. Kupowaliśmy po 
drodze kilo pysznej serdelowej i pa- 
ryską bułkę. Serdelową jedliśmy na 
gorąco, a ciotka wpadała na jednego. 
Wypijała, wycierał fartuchem usta  
i biegła do stołówki, wołając: „Tylko 
mi się tu nie kręćta”. 

Mówię do ojca, że ciotka jak wy- 
pije, robi się nieprzyjemna. „A ile 
wy jej lejecie? – zapytał ojciec. – No, 
jeden kieliszek – odpowiadam. – Tak, 
ona pije tylko jeden, ale pojemny”. 

Następnego razu wpadliśmy zno-
wu z serdelową, ten smak mam do 
dziś, ale ciotce naleliśmy w szklan- 
kę. Wpadła, wypiła, fartuchem usta 
wytarła i zapytała: „Kiedy teraz bę-
dziecie”. Taka zmiana. (śmiech)

Rodzina 
– Czego myśmy nie robili.  

Były szklarnie i kwiaty. Gerbery, 
frezje i goździki. Były warzywa, kro- 
wy, kury, świnie i konie. Wszystko 
wymagało prac, ale za pracę były 
pieniądze. 

Powiększała się rodzina. U nas  
rodzina jest duża. Mamy trzech sy- 
nów i trzy synowe. Siedmioro wnucz- 
ków. Czworo już żonatych, to już 
mamy jedenaście osób. Jest też sied-
mioro prawnuczków.  

Jak się rodzina zejdzie, to trzeba 
za stołem dwadzieścia sześć osób 
posadzić. 

Jak najstarszy syn kończył stu- 
dia rolnicze, to miał już postawio-
ny dom i szklarnie. Dzieciaki mam 
pracowite. Pracują tak jak my, ale 
mają już pobudowane domy, bo jak 
się pracuje, to się ma. Najmłodszy 
syn z synową hodują konie. Mają też 
dom w Bieszczadach, właśnie byłem 
tam u nich zobaczyć, jak idzie. Jest 
przepięknie.

Udała mi się rodzina. Udało mi 
się życie. Nie było lekko, ale czasem 
było wesoło. ■

Zabierałem zawsze flaszkę wódki 
i jechałem do Zeni po wędlinę. 
Wędliny były luksus i o piętnaście 
procent tańsze. Przywoziłem stam-
tąd po dziesięć kilo wędlin. Raz na 
wesele w Lesznowoli przywiozłem 
pięćdziesiąt sześć kilo szynek.

Poznałem tam miłego chłopaka, 
chorążego Grabowskiego. Pochwalił 
się, że ma wuja generała, który też 
ma gospodarstwo. Któregoś dnia 
mówi do mnie, że tak opowiadał  
o moim gospodarstwie wujowi,  
że generał chce do nas przyjechać. 

Przyjmowałem wicepremiera,  
bo przyjeżdżał czasem do nas za- 
przyjaźniony z teściem Ozga-Mi-
chalski, to i generała przyjmę. Niech 
przyjeżdża. Myślałem, że z tym przy- 
jazdem to żart, a tu któregoś dnia na 
jesieni wracamy umazani błotem  
z pola a na podwórku generał. 

„Panie generale – mówię – wiem,  
że pan ze wsi, warunki wiejskie pan  
zna, więc zapraszam do letniej ku- 
chni”. Najpierw wypiliśmy po kieli- 
szku, potem drugim, trzecim. Poszła 
jedna flaszka, druga, ja cały czas 
piję niewiele, bo bronię się tym, że 
mam chore serce i nie mogę, ale ge- 
nerał może. Już jesteśmy na ty, buzi,  
buzi i generał odjechał. Muszę po-
wiedzieć, że od tego czasu generał 
był u nas częstym gościem. Zawsze 
siadał w letniej kuchni, a zimą ko- 
ło takiej kozy z długą rurą, którą 
ogrzewaliśmy pomieszczenie.

Kiedyś siedzimy, pijemy, gada-
my na różne tematy i przyszedł czas 
odjazdu. Mówię: „Panie generale, 
zna pan to przysłowie, że jak się 
Polacy rozchodzili, to strzemienne-
go pili? – Znam, znam – powiedział 
generał”. Sięgnąłem po butelkę alko-
holu, który produkował mój sąsiad 
nieboszczyk Kazio Kostana. 

Kazio gotował bimber z cukru, 
doprawiał wanilią i jeszcze czymś 
tam, przelewał do butelek po konia-
ku. Potrzeba było dobrego znawcy, 
żeby stwierdził, że to bimber. Biorę 
flaszkę, leję generałowi w szklankę 
od herbaty i czekam, kiedy powie 
starczy. A on nic. Nalałem do pełna, 
sobie odrobinę i podnosimy szklanki.  

…dawniej nie było 
jak teraz, że dziecko 
nim zacznie chodzić,  

już mu rodzice  
wszystko kupują.

…żeby gospodarzyć, trzeba poznać 
ziemię, poznać warunki, trzeba się tego 

wszystkiego nauczyć.
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namaluj  
dłoń	
– Mój ojciec projektował i robił na zamówienie bardzo wyszukane 
buty. Robił cuda głównie dla kobiet. Klientów miał z całej Polski  
i zagranicy. Spełniał ich marzenia. Był cholewkarzem. Gdyby żył  
w innym mieście niż w małym Wieluniu, pewnie robiłby w życiu 
coś innego albo te same buty na inną skalę i dla innego klienta. 
Wyczucie artystyczne zawdzięczam właśnie jemu. 

Robert Kowański mieszka w naszej gminie. 
Tu ma swoją pracownię architektoniczną, do 
której nas zaprosił. Umówić się na spotkanie nie 
było łatwo, bo pan Robert był zajęty spełnianiem 
marzenia – budował kosmicznego myśliwca z fil- 
mu „Gwiezdne Wojny”. Martwił się, czy zdąży, 
martwił, skąd weźmie tak dużego TIR`a, którym 
przewiezie pojazd do Poznania. Zastanawiał się, 
jak go wynieść z hali, gdzie powstawał i czy na 
pewno TIE Fighter zmieści się w pomieszczeniu, 
w którym miał stanąć.

Jasne, że w takiej atmosferze nie mogliśmy 
rozmawiać, bo mistrz nie bardzo mógł się na 
rozmowie skupić, więc umówiliśmy się na spo-
tkanie już po wszystkim. Nim jednak opowiemy, 
jak pan Robert spełnia marzenia i jak skończyła 
się przygoda z pojazdem z „Gwiezdnych Wojen”, 
przekażemy to, czego się dowiedzieliśmy.

Nauczę cię rysować konia
– Zawsze podziwiałem ojca – mówi Robert Kowań-

ski. – Jego zdolności manualne przeszły na mojego brata, 
moją siostrę i na mnie. To, że maluję i rzeźbię, wynika  
z wyniesionego z domu zamiłowania do różnych prac ma- 
nualnych. Ale też wpływ na to, co robię, miało sąsiedz-
two z wielkim człowiekiem z małego Wielunia. 

W Wieluniu po sąsiedzku z nami mieszkał fantasty- 
czny artysta – Wojtek Siudmak. We wrześniu 1966 roku  
wyjechał do Paryża i rozpoczął studia w Ecole des Be-
aux-Arts. 

Zarażony dziełami Salvadora Dali malował fanta-
styczne światy, a ja się nimi zachwycałem. Pamiętam, 
był rok 1986. Wojtek miał pierwszą w Polsce wystawę 
swoich prac. Mieszkałem wtedy blisko Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej, więc byłem tam codziennie. Od drugiego 
dnia już chyba nie płaciłem za wejście. Wchodziłem, 
szkicowałem, malowałem. 

 Wykonałem trzy czy cztery reprodukcje na desce,  
na kartce – na tym, co było pod ręką. Wcześniej ogląda-
łem prace Siudmaka w „Fantastyce”. Było kiedyś takie 
czasopismo i tam były jego prace. Oglądałem też prace 
w albumie u jego siostry, do której czasem zabierała 
mnie moja mama. Panie rozmawiały, a siostra Siudmaka 
wyciągała album i mówiła: „Pooglądaj sobie”. Chłoną- 
łem wszystko, co tam było.

Na zakończenie wystawy było spotkanie z artystą. 
Siudmak przyjechał opowiadać o sobie. Poszedłem do 
niego i pokazałem mu swoje prace. I wtedy powiedział 
mi coś, co obowiązuje do dziś. Dla mnie to było jak ma-
gia. Powiedział, że mogę reprodukować jego prace. Mo- 
gę malować fragmenty, mogę malować całe obrazy. Nie 
wykorzystuję tego przyzwolenia, ale na dwie czy trzy 
imprezy zdarzyło mi się popełnić kopię czy fragment 
jego obrazu. 

Gdzieś tam spotkaliśmy się po latach, ostatnio cał- 
kiem niedawno, ponieważ on robił ilustrację do serii 
książek Franka Helberta „Diuna” i dostałem od niego 
jedną, akurat wtedy najnowszą książkę z jego rysunka- 
mi, z jego grafikami. Lubię go. Jest mi bardzo bliski.  
Tak samo jak Beksiński, choć u mnie w domu jest nie- 
pisany zakaz wieszania jego obrazów.

Uwielbiałem rysować. Gdy miałem pięć lat, ojciec 
popatrzył na to, co rysuję i powiedział: „Nauczę cię ry- 
sować konia. Jak już narysujesz konia, to wszystko na- 
rysujesz”. Nie do końca. Powinien powiedzieć: „Jak 
będziesz umiał narysować dłoń, to wszystko narysujesz”. 
Bo najtrudniejsza do narysowania tak naprawdę jest dłoń. 
Nie łeb konia, nie twarz, nawet nie stopa – tylko dłoń. 
Czy w rzeźbie, czy w rysunku dłoń jest bardzo trudna. 
Jak ogląda się obraz, to warto spojrzeć na dłoń. Jak dłoń 
jest nieudana, a często tak bywa, to znaczy, że malarz 
czy rzeźbiarz miał z tym problem.

Ja sobie maluję 
– Maluję sporo aktów inspirowanych fotografiami 

Wacława Wantucha dlatego, że mam zgodę. Maluję je  
w swojej technice, inspirując się ich światłem. Często są 
to takie obrazy, które przypominają fotografię. Są i tacy, 
którzy patrząc na nie twierdzą, że to są wydrukowane na 
canvasie zdjęcia. 

Ale to nie są zdjęcie, to jest namalowane, mimo tego, 
że może wygląda jak zdjęcie. Podczas jednej z wystaw  
w hotelu Marriott wisiało pięć moich czarno-białych obra- 
zów. Gro publiczności nie szło tam, bo: „Tam to bez sen- 
su. Tam są printy”. Po godzinie powiesiłem karteczkę: 
„To nie są printy”. I dopiero ludzie zaczęli podchodzić, 
dotykać i mówić: „Rzeczywiście, to nie są printy”. 

Malowałem na murze berlińskim. To było moje 
pierwsze zetknięcie się z prawdziwym graffiti. Jeździli-
śmy do Berlina Zachodniego, bo tam były dobre sklepy 
muzyczne World of music i City Music Center. Jeździli-
śmy pociągiem po winyle, po płyty. To był fajny czas.  
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Na murze berlińskim malowałem z kolegami z Nie- 
miec. Oni nas w to wciągnęli. Żaden z naszej paczki, 
która tam jeździła, nie ma na pamiątkę tamtych czasów 
ani kawałka muru. Każdy kawałeczek był sprzedawany. 
Nasz kolega z Niemiec ma taki blok metr na metr. Ma 
piękny dom i w nim to honorowe trofeum – fragment 
berlińskiego muru. 

Jest taka zasada jak na murze przy wyścigach na  
Służewcu. My coś malujemy, a po miesiącu ktoś przy-
chodzi i maluje coś nowego. Są rzeczy, które są dłużej. 
Na Służewcu dwa lata temu malowałem po śmierci 
naszego kolegi, kubańskiego muzyka, taki mural od 
przyjaciół. Flaga kubańska i jego podobizna. Wisiało  
to trzy miesiące. Na wieczność jest skazany na początku 
muru mural Pauli. Dziewczyny, która zginęła po skoku  
ze spadochronem. 

Lubię graffiti, ale graffiti malowane z głową. Dzisiaj 
zrobiła się na nie moda. Większość grafficiarzy, którzy 
zaczynali w latach osiemdziesiątych twierdzi, że dzisiaj 
się to skomercjalizowało. Może i dobrze, bo prace są do-
pracowane, są miejsca, gdzie można malować. Kto chce 
robić bombing na pociągach, to niech go robi. Ale są też 
ludzie, którzy jeżdżą na festiwale. 

Dwa lata temu zrobiliśmy w Piasecznie „Jam Graffi-
ti”, na który zaprosiliśmy sześćdziesięciu artystów z całej 
Europy i tyleż samo malujących raperów. Całodniowa 
impreza. Malowanie na żywo na kolejce wąskotorowej. 
Było super. Teraz chcemy zrobić to samo w Lesznowoli. 
Nie wiem, czy się uda w tym roku, ale musimy się spiąć. 

Ja ze względu na to, że nie jestem nomadą – bo ludzie 
wędrują, malują graffiti i z tego żyją – staram się tu na 
miejscu zaszczepić w dzieciach tylko to pozytywne malo- 
wanie. Dość wdzięcznym miastem jest Nowy Dwór Mazo- 
wiecki i Modlin, gdzie kiedyś zrobiłem akcję malowania 
śmietnika przy szkole. Przez ten śmietnik pan, który ma 
niedaleko warzywniak, zapytał, czy z dziećmi nie może-
my pomalować mu tego warzywniaka. No to mu w trzy 
weekendy kiosk pomalowaliśmy. On pokrył koszt farb  
i dzisiaj ma największy ruch w okolicy. To zrobiły dzieci. 

…chodzi o to, żeby coś się działo,  
żeby było kolorowo, żeby nie było nudno.

fot. z archiwum prywatnego Roberta Kowańskiego
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 Przychodzą takie, które potrafią już coś namalować 
i takie, którym trzeba naszkicować. Albo są to dzieci 
ze stowarzyszenia, albo szkoła robi akcję pod tytułem: 
„Słuchajcie, jest malowanie graffiti”. Dzieci wbrew po-
zorom uczą się bardzo szybko i jak przychodzą dwa, trzy 
razy na zajęcia, to są już obcykane.

Maluję i uczę dzieci. Uczę dzieci graffiti. Uczę dzieci 
„wandalizmu”. Malują na murach. Właściwie zaczęło się 
od tego, że z kolegą z Fundacji Eco Choice z Piaseczna 
robiliśmy w wakacje jakąś akcję dla dzieci. Była grupa 
dzieciaków, ja przyniosłem walizkę sprayów, zaczą-
łem psikać po skrzynkach z płyty OSB. Powiedziałem: 
„Weźmy stretch, zrobimy sobie ścianę na drzewach”. Na 
dwóch drzewach rozciągnęliśmy folię. I tak się zaczęło 
malowanie z dzieciakami. 

W parku w Piasecznie jest takie miejsce, gdzie malo-
wałem z dzieciakami: „Słuchajcie, zrobimy oczy. Oczy, 
które gdzieś tam patrzą”. Zrobiłem kontur oczu. Z jednej 
strony pokazywałem dzieciom, jak się maluje kontur 
światła i źrenice, a one potem szły na drugą stronę i ma-
lowały. Jedno oko malowały dziewczyny, drugie chłop-
cy. Najstarsze dziecko miało dwanaście lat. Pozostałe 
dziewięć, może dziesięć. Całe zamieszanie trwało trzy 
godziny. Efektem były te oczy. Dziś można je zobaczyć 
jako jedno z magicznych miejsc na Pokemon Go.

Dzieci, które uczestniczą w takich zajęciach, nie 
pójdą i nie pomalują obcego muru. Nie pójdą robić tzw. 
tagów, bzdur na ścianach. Rodzice coraz częściej dopytu-
ją, czy będzie jakaś akcja, jakaś ściana, gdzie dzieci będą 
mogły coś pomalować. Nie wiem, czy będzie ściana, ale 
zawsze możemy ją postawić i dzięki temu będą miały 
miejsce do malowania. 

W całym tym działaniu chodzi o to, by odciągnąć 
dzieciaki od komputerów. Po to jest malowanie na mu-
rach, po to jest budowanie różnych makiet. 

Wszystko robimy wspólnie. Fundacja Eco Choice 
dostaje od gminy granty np. na organizację wakacji, a ja 
mówię: „Słuchajcie, zróbmy to i to. Zbudujmy jakieś mo-
dele, które dzieciaków interesują”. Wybieramy i robimy. 
Mam tu taki model, do którego chłopak podszedł bardzo 
ambitnie. Robi z setek tysięcy kawałeczków papieru mo-
del hełmu z „Gwiezdnych Wojen”. Tysiące kawałeczków 
wycina, klei, modeluje. 

Malowane krowy 
– Zawsze chodzi o to, żeby coś się działo, żeby było 

kolorowo, żeby nie było nudno. Zrobiliśmy dla Centrum 
Zdrowia Dziecka akcję malowania krów. Dla oddziału 
onkologii i przeszczepów wątroby.

Zmówiliśmy cztery krowy naturalnych rozmiarów 
podobne do tych, które jeżdżą po całym świeci w ramach 
akcji Parada Krów (Cow Parade) i które w 2005 roku  
w stadzie sześćdziesięciu sztuk zawitały także do War-
szawy. Jedną z nich malował nieżyjący już Fangor.

Dwie krowy dostaliśmy w prezencie od producenta 
krów, firmę Malpol z Nowej Soli. Pojechały bezpośred-
nio do Centrum Zdrowia Dziecka i tam były malowane 
przez chore dzieci. Trzecią krowę kupił dla Centrum 
Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli i była malowana 
w „Galerii na górce” we Władysławowie. Czwartą kupiła 
w prezencie dla Centrum szkoła No Bell w Konstancinie. 

Akcja była „z niespodzianką”, bo okazało się, że w Cen- 
trum Zdrowia Dziecka nie można było do malowania 
używać normalnych sprayów. Ordynator szpitala bał się 
o zdrowie podopiecznych, więc musieliśmy postarać się  

…staram się zaszczepić  
w dzieciach tylko pozytywne 

malowanie.

…to, że maluję i rzeźbię,  
wynika z wyniesionego  

z domu zamiłowania do 
różnych prac manualnych.

o spraye wodne. Otrzymaliśmy je bezpłatnie z hisz- 
pańskiej firmy Montana, z którą czasami współpracuję. 
W zamian za spraye wartości 10 tysięcy złotych dostali 
od nas karton naszych pysznych „krówek” w łaciatych 
papierkach.

Pięknie było, gdy jakoś tak 22 maja 2015 roku wieź-
liśmy pomalowaną przez dzieci krowę z Władysławowa 
i tę z Konstancina do Centrum przez całą Warszawę. 
Towarzyszył nam sznur samochodów i wszyscy nas foto- 
grafowali. Krowa stanęła na lądowisku ratowniczych 
helikopterów, a potem została wystawiona na aukcję,  
z której pieniądze przeznaczone zostały na leczenie 
dzieci. Potem były jeszcze akcje malowania przez dzieci 
z oddziału onkologii i przeszczepów wątroby takich ma-
łych krów, jak te, które stoją w mojej pracowni. Do akcji 
doszło dzięki współpracy z fundacjami: „Nasze dzieci”  
i „For Life”.

Ludzie mają marzenia 
– Robię wiele różnych rzeczy na rzecz Fundacji 

„Mam Marzenie”. To jest szczególna działalność, bo 
polega na spełnianiu marzeń dzieci chorych, które cza- 
sem odchodzą, nie doczekawszy końca akcji. Miałem 
taki wypadek, że dostałem telefon z oddziału onkologii 
szpitala w Kielcach, że jest tam taki marzyciel, który 
chce namalować graffiti. Telefon był w piątek. Ja byłem 
w Poznaniu. Powiedziałem, że mogę się zjawić w szpita-
lu w poniedziałek po południu. Wstałem rano, zacząłem 
pakować spraye i dostałem telefon, że chłopak zmarł…

Mój syn chciał spełnić marzenia dwóch chorych 
chłopców. Jeden marzył, aby wyprowadzić podczas 
meczu Roberta Lewandowskiego na murawę stadionu. 
Drugi chciał się z Robertem spotkać. To wszystko było 
bardzo trudne. Najszybciej zgodził się Robert Lewan-
dowski. Były kłopoty ze sponsorami i organizatorami 
meczu. Potem wszystko już było załatwione, ale stan 
zdrowia jednego z chłopców nie pozwalał na opuszcze- 
nie szpitala i przewiezienie go z Krakowa do Warszawy.  
Jeden z chłopców przyjechał, a drugi czekał aż do kolej-
nego występu Roberta w Monachium.

Po spełnieniu tych marzeń, jeden z małych pacjen- 
tów po trzech miesiącach miał takie wyniki w leczeniu,  
że lekarze nie mogli uwierzyć. Coś się w nim odblo- 
kowało.

Nie potrafię opowiedzieć, jakie to uczucie, gdy wi- 
dzi się uśmiechniętą, przez chwilę szczęśliwą twarz cho-
rego dziecka. Taką twarz widziałem ostatnio w Poznaniu, 
dokąd zawieźliśmy nasz kosmiczny pojazd z „Gwiezdnych 
Wojen”. Dlatego to wszystko robię. Pewnie zastanawia-
cie się, z czego żyję. Żyję z projektowania wnętrz. Tym 
zajmuję się od 20 lat, a od 15 robię to wspólnie ze swoją 
partnerką. Spełniamy marzenia ludzi o ich przytulnym 
domu. To jest nasz główny chlebek.

Nic nie powiedziałem o moich rzeźbach, ale to temat 
na inne spotkanie. ■

fot. Jacek Połczyński
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Sezon motocyklowy  
otwarty. Szóstego maja 
pod Kościół Zesłania  
Ducha Świętego w Starej 
Iwicznej zjechali motocy-
kliści. Ksiądz proboszcz 
Dariusz Gocłowski odpra- 
wił mszę w ich intencji,  
życząc szerokiej i szczęśli-
wej drogi. Apelował o roz-
ważną i bezpieczną jazdę.

Zjazd motocyklistów był także okazją do towarzyskiego spotka-
nia przy grillu. Po mszy jej uczestnicy mogli zasiąść przy rozsta-
wionych na terenie parafialnym stołach, zjeść kiełbaski z rożna  
i porozmawiać o swoich maszynach i planowanych wyprawach.Szerokiej,  

bezpiecznej  
drogi
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Mówią, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. W tym wypadku 
potoczyło się daleko. Bardzo daleko. Do Sydney, Aten, Pekinu  
i wielu innych miejsc na świecie. Z Zamościa do Nowej Iwicznej.

Anna Jakubczak, wybitna pol- 
ska lekkoatletka, finalistka Igrzysk 
Olimpijskich w Sydney, Atenach, 
Pekinie, wielokrotna medalistka mi-
strzostw Polski, zwycięska na wielu 
stadionach Europy pobiegła przez 
życie własną drogą. 

Przygoda ze sportem zaczęła  
się, jak wielu sportowcom, w szko- 
le podstawowej. Z tym, że jedni po-
przestawali na sukcesach szkolnych, 
inni uprawiali sport na studiach  
i potem jeszcze trochę. Na paru 
dyplomach i zwycięstwach kariera 
sportowa się kończyła. Pozostawały 
w albumie pamiątkowe fotografie  
i wspomnienia. Anna Jakubczak po- 
stawiła na sport i ze sportem zwią- 
zała swoje życie.

Zaczęło się w Zamościu
Zamość, ze swoim pięknym 

Starym Miastem, zwanym „perłą 
renesansu”, wpisanym na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, był i 

jest jednym z większych ośrod- 
ków kulturalnych, edukacyjnych  
i turystycznych województwa lubel- 
skiego. Kiedy Anna Jakubczak za- 
częła szkolną edukację, nikt nie myślał, 
że ta uczennica szkoły podstawowej 
pobiegnie tak daleko. 

– Nie, nie, rodzice nie mieli wiele 
wspólnego ze sportem – mówi Anna 
Jakubczak. – Nie pochodzę ze spor-
towej rodziny. Owszem, jeździli na 
wycieczki, należeli do ludzi aktyw-
nych, tata chodził na mecze, ogląda- 
li w telewizji sportowe transmisje, 
ale żadnych sportów nie uprawiali. 

Do szkoły sportowej poszłam 
tylko dlatego, że była blisko domu. 
Zresztą do tej szkoły chodziły rów-
nież moje cztery siostry. W szkole 
ujawniły się predyspozycje sporto- 
we trzech sióstr, bo najmłodsza szko- 
łę miała jeszcze przed sobą. Jak  
były zawody w bieganiu, to zawsze 
albo ja, albo któraś z sióstr wygry-
wała. Rodzina Jakubczaków za- 

częła za sprawą sióstr być w Zamo-
ściu znana. 

 Kiedy byłam w ósmej klasie, 
zostałam zaproszona na zawody, któ- 
re odbywały się w Warszawie na sta- 
dionie Skry przy ulicy Wawelskiej. 
Zabawne. Uczennica ósmej klasy ze 
szkoły w Zamościu, która ma dwie 
godziny zajęć WF-u dziennie, star- 
tuje w biegu na sześćset metrów  
i wygrywa. To znaczy, że ma pre- 
dyspozycje do biegania zakodowa- 
ne w genach, stwierdzili fachowcy 
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
przy Skrze. A jak to stwierdzili, to 
zaczęli mnie namawiać, bym prze-
niosła się z Zamościa do Warszawy. 
Był rok 1987.

 Miałam duży zgryz. Ja, dziew-
czyna z niewielkiego Zamościa, do- 
staję propozycję uczenia się w wiel- 
kiej Warszawie. Bałam się samej my-
śli, że mogę wyjechać z domu. Mam 
piętnaście lat, przede mną egzaminy 
do liceum, w Zamościu jest całe 

Biegiem 
przez  
życie 

…od samego 
początku upra-
wiania sportu 
moim celem 

był wyjazd na 
igrzyska. 

moja Lesznowola
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moje życie, rodzice, siostry, znajomi, 
koledzy, koleżanki, szkoła, nauczy-
ciele, a ja mam to wszystko zostawić 
i wyjechać? 

Nie, nie wyjadę. Zdałam egzami-
ny do liceum i cieszyłam się waka-
cjami. Pod koniec wakacji, trzy dni 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
w liceum w Zamościu, nastąpiło ja- 
kieś przebudzenie, olśnienie. Sama 
nie wiem, jak to nazwać. Poczułam, 
że chcę jechać do tej Warszawy.

Poszłam do mamy i powie- 
działam: „Mamo, jedziemy do War-
szawy, bo ja chcę w tym sporcie  
spróbować”.

Z walizeczką w ręku 
– Mama popatrzyła na mnie  

i powiedziała: „Skoro tak, to trzeba 
działać”. Poszłyśmy najpierw do 
pana od WF-u, który skontaktował 
się z dyrektorką liceum im. Juliusza 
Słowackiego w Warszawie. Powie-
dział co i jak, i na drugi dzień z wa-
lizką w ręku wysiadłyśmy z mamą  
z pociągu. Byłam w Warszawie.

Mama odwiozła mnie na stad- 
ion RKS Skra i zostawiła. Za chwi- 
lę miała nastąpić inauguracja roku 
szkolnego. Wokół sami nieznajomi  
i ja ze swoją walizeczką. 

Kiedy dziś opowiadam o tym 
swoim dzieciom, podkreślam, że  
w życiu trzeba mieć czasem odwagę, 
by podejmować decyzje. Tak jak ja 
to zrobiłam, mając piętnaście lat. 
Przecież tęskniłam za domem, rodzi-
cami, rodzeństwem. Starałam się co 
tydzień jechać całą noc pociągiem  
z Warszawy do domu, do Zamościa.

Początki były ciężkie. Przede 
wszystkim poznanie Warszawy. 
Te jazdy tramwajami, autobusami, 
przesiadki w nieznanym, wielkim 
mieście. Jak sobie dziś przypomnę, 
to były podróże jakby nie wiado- 
mo gdzie. 

To była dla mnie w pewnym  
sensie szkoła życia. Mieszkałam  
w internacie przy szkole wraz z ludź-
mi z całej Polski. Poznałam Darka 
Pawelca, przyszłego męża, który 
kilka miesięcy po mnie przyjechał 
do szkoły z Giżycka. 

Z czasem było coraz lepiej. Po-
znaliśmy się, tworzyliśmy z trenerem 
zgraną grupę i często przyjeżdżali-
śmy trenować na stadion do Piasecz-
na, bo nasz trener Sławomir Rosłon 
był stąd. To znaczy z Nowej Iwicz-
nej. I tak dzień za dniem: szkoła, tre- 
ning, trening, szkoła i od czasu do 
czasu zawody.

Po roku odniosłam wrażenie,  
że trener doskonale wie, na co mnie 
stać. Wiedział, że stać mnie na wiele, 

a skoro on wiedział i był o tym  
przekonany, to ja też musiałam da-
wać z siebie więcej i chcieć od siebie 
coraz więcej. Talent talentem, ale 
trzeba go było wesprzeć pracą. I tak 
było przez całe liceum.

Prawdziwe bieganie
– W drugiej klasie liceum upew-

niłam się, że moja decyzja wyjazdu 
z Zamościa była słuszna. Przyszły 
pierwsze sukcesy. Zdobyłam pierw-
sze medale na mistrzostwach Polski. 
Startowałam w biegach na dystan- 
sie 800 i 1500 metrów. Z każdym ro- 
kiem przybywało medali. Latem za  
zwycięstwa na bieżni, zimą za zwy- 
cięstwa na hali. Jest tego dziś ład-
nych parę kilogramów. Naprawdę nie 
jestem w stanie ich udźwignąć, a są 
to tylko medale z mistrzostw Polski, 
zbierane na zawodach od juniora, 
młodzieżowca do seniora. Wszyst- 
kie ważne. 

Sławomir Rosłon prowadził nas 
wspaniale. Nie eksploatował zawod-
nika. Bo tak często bywa, że zawod-
nik w wieku szesnastu, siedemnastu 
lat zdobywa i zdobywa medale, a gdy 
później przychodzi czas na prawdzi-
wy sport i prawdziwe bieganie, to 
jest już wypalony. 

Dzięki temu moja sportowa  
kariera płynnie przebiegała i przyby-
wało medali. Trener był dla nas tak 
naprawdę drugim ojcem. Byliśmy 
młodzi, daleko od domu i to on się na- 
mi opiekował. Tak było do dnia, w któ- 
rym przekazał nam wiadomość, że 
zmienia swoje życiowe plany i wy-
jeżdża z rodziną do Nowej Zelandii. 
To była porażająca wiadomość. 
Poczuliśmy się jak porzucone dzieci. 
Niesłusznie zresztą, bo znalazł dla 
nas drugiego trenera. Był to Marek 
Jakubowski, trener zawodników 
Legii, który się nami zaopiekował. 

Z perspektywy czasu uważam, że 
tak musiało być. Nie wiem, jak poto-
czyłaby się moja kariera, gdyby pan 
Rosłon nie wyjechał, ale wiem, jak 
się potoczyła, gdy zaczęłam treno-
wać pod okiem Marka Jakubowskie-
go. Zaczęło się dla mnie prawdziwe 
bieganie. 

Jakubowski był trenerem wspa- 
niałej polskiej lekkoatletki, Kamili  
Gradus, która startowała w marato- 
nach. Zdobyła mistrzostwo Polski  
w półmaratonie w 1992 roku. Dwu- 
krotnie wygrała prestiżowy bieg 
maratoński w Nagoi w 1993 i 1995 
roku. Szykowała się do Igrzysk 
Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku 
i trener zaproponował mi wyjazd na 
kilka miesięcy do Stanów.

Znowu zostałam rzucona na głę- 
boką wodę. Tu miałam swoją grupę 
kolegów, Darka, ułożone życie, tam 
nie znałam nikogo. Jechałam w nie- 
znany świat. Do Albuquerque w No-
wym Meksyku. W najlepsze miejsce 
na ziemi do trenowania. 

Tuż przed wyjazdem, w lipcu, 
wystartowałam w biegu organizo-
wanym przez ambasadę francuską 
w Łazienkach Królewskich z okazji 
rocznicy Rewolucji Francuskiej. 
Wygrałam bieg na dystansie dwóch 
tysięcy metrów. Wśród uczestników 
rocznicowego biegu była losowana 
nagroda główna – samochód marki 
Citroën. Mój numer startowy okazał 
się szczęśliwy. Wygrałam citroëna. 
Wprawdzie nie miałam jeszcze gdzie 
mieszkać, ale już miałam samochód. 
Wprawdzie nie miałam jeszcze pra- 
wa jazdy, ale miałam samochód, 
który służył nam chyba przez dwa-
dzieścia lat. 

Trener mówi: „Słuchaj, Ania, 
masz samochód, musisz zrobić pra- 
wo jazdy, bo w Stanach będziesz 
musiała na treningi jeździć samocho-
dem”. Nie było wyjścia. Zapisałam 
się na kurs i przed wyjazdem, który 
był w grudniu, miałam prawo jazdy  
i kilka jazd citroënem za sobą. 

W grudniu zostawiłam samo-
chód Darkowi i na cztery miesiące 
poleciałam trenować do Stanów. To 
był mój drugi wyjazd do Ameryki, 
bo pierwszy był w liceum, gdy poje-
chałam do Bostonu na mistrzostwa 
świata w biegach przełajowych.

To były moje pierwsze święta 
Bożego Narodzenia i pierwszy Nowy 
Rok poza domem. Bez Darka, rodzi-
ców, rodziny, ze słabą znajomością 
języka angielskiego. 

Miałam wtedy 22 lata, dopie- 
ro co przyleciałam do Ameryki,  
a tu dowiaduję się, że Kamila Gradus 
załatwiła mi starty w zawodach  
w Kanadzie. Mam lecieć do Kana- 
dy ze swoją znajomością języka? 
Stres. Dostałam wszystko napisane 
na kartce, ale po drodze musiałam  
sama załatwić sobie wizę, hotel, 
transport. Wydawało się, że ja tego 
wszystkiego nie ogarnę, ale zawsze 
znajdowała się jakaś pomocna oso- 
ba. Tak było i teraz. 

Jestem w ambasadzie, żeby 
załatwić kanadyjską wizę. Kilkupię-
trowy budynek, ogromne kolejki, za 
dwie godziny samolot. Matko Boska, 
co ja zrobię? Biegam, rozglądam 
się i nagle zobaczyłam, że przy 
jednym stanowisku stoi wizytówka 
pracownicy z polskim nazwiskiem. 
Nie namyślając się wiele, podeszłam 
i zapytałam: „Czy pani mówi po 
polsku? – Tak, mówię”. 

Opowiedziałam, o co chodzi,  
jaki mam problem, po co lecę, i ta 
pani wszystko za mnie wypełniła,  
i poleciałam.

W Kanadzie niespodzianka. 
Wzięłam udział w zawodach, jedne 
wygrałam i okazało się, że kibicuje 
mi jakiś Polak. Podszedł do mnie  
z synem po zawodach, pogratulował, 
opowiedział, że kilkanaście lat temu 
wyjechał z Polski. Okazało się, że 
mieszkał w Piasecznie i znał mojego 
trenera Sławomira Rosłona. Zapro- 
sił mnie do domu, było bardzo  
przyjemnie.

Igrzyska Olimpijskie
– Po Kanadzie powrót do Sta- 

nów i kilka miesięcy prawdziwej 
harówki. Tam naprawdę zobaczyłam, 
jak wygląda ten wielki, profesjonal-
ny sport. Odpowiednie proporcje 
treningu i wypoczynku, wszystko 
wyliczone i rygorystycznie egzek- 
wowane.

Od samego początku uprawia- 
nia sportu moim celem był wyjazd 
na igrzyska. Mierzyłam zawsze wy-
soko. Mistrzostwa Polski, mistrzo-
stwa Europy to tylko droga, etapy 
prowadzące do Igrzysk Olimpijskich.

Wróciłam ze Stanów i nie  
zwalniałam tempa. Treningi, star- 
ty, treningi w wysokich górach  
i znowu starty w zawodach. Bardzo 
dobrze rozumieliśmy się z panem 
Jakubowskim, bo był mądrym i do-
brym człowiekiem. Często wracałam 
z trenerem do Albuquerque, bo to 
było naprawdę wspaniałe miejsce  
do treningów. 

Przyszedł rok 1998. Uzyska- 
łam wymagane minimum do startu 
w Mistrzostwach Europy w Buda- 
peszcie. Zajęłam tam czwarte miej-
sce. Dostałam powołanie do kadry 
Polski. Potem były mistrzostwa 
świata, puchary Europy, start w Su- 
perlidze Pucharu Europy. Zawsze  
na tych wielkich zawodach byłam  
w finale. Finał to już wielki sukces. 

Zbliżał się czas pierwszych 
upragnionych Igrzysk Olimpijskich 
w Sydney. Miałam kłopot z uzyska-
niem koniecznego minimum. Jakaś 
wewnętrzna blokada, której nie 
umiałam przezwyciężyć, nie pozwa-
lała mi uzyskać odpowiedniego wy-
niku. Byłam w formie, ale w głowie 
była blokada. Czasem tak jest, że jak 
człowiek bardzo czegoś chce, to chce 
tak bardzo, że nie wychodzi. Stres. 
Przyszła ostatnia szansa. Mistrzo-
stwa Polski w Krakowie. Uzyskałam 

…talent talentem, 
ale trzeba było  

ten talent  
wesprzeć pracą.
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minimum. Promieniałam ze szczę-
ścia. Jadę na igrzyska. 

W Sydney fantastycznie. Atmos-
fera wielkiego sportowego wyda-
rzenia. Niesamowite przeżycie, dla 
którego warto było pracować. Dwa 
tygodnie przed startem mieliśmy 
sprawdzian. Wygrałam. Od startu 
do mety biegłam sama. Uzyskałam 
wynik 2,35 na 1000 metrów. Po ci- 
chu typowano mnie na złoty medal. 
W finale zajęłam szóste miejsce. 
Jeden taktyczny błąd spowodował, 
że wagonik odjechał.

Potem była olimpiada w Ate- 
nach. Znowu finał i siódme miejsce. 
Ja mam taką dobrą cechę sportowca, 
że mnie nie przerażają sukcesy ry-
walek. Kiedy startowałam w pierw-
szych mistrzostwach Europy, byłam 
klasyfikowana na czterdziestym 
którymś miejscu w rankingu osiąga-
nych wyników. Gdy stanęliśmy na 
starcie do biegu finałowego i spiker 
przedstawiał zawodniczki, miałam 
towarzystwo samych utytułowanych 

mistrzyń Europy, świata, wielokrot-
ne rekordzistki i ja, Ania. Skoro tu 
jestem, to znaczy, że nie jestem od 
nich gorsza. Dlatego byłam na mecie 
czwarta czy prawie trzecia, bo decy-
dowały jakieś ułamki sekund. 

Igrzyska zawsze się przeżywa. 
Miałam to dwa razy. Po Sydney  
i po Atenach. Kurczę, jest finał, jest 
sukces, ale nie ma medalu. Trzeba 
kolejnych czterech lat pracy, startów, 
wysiłku, żeby znów próbować za-
walczyć o medal, a tu życie nie stoi 
w miejscu.

W 2001 roku, w okresie przy-
gotowań do olimpiady w Atenach, 
zaszłam w ciążę i urodziłam syna. 
Biegałam, ale na duże imprezy nie 
wyjeżdżałam. Jeździłam z dzieckiem 
na obozy, treningi. Kiedy dziewczy-
ny wypoczywały, ja czuwałam nad 
dzieckiem. W Stanach trener podczas 
treningu woził dwuletniego Filipa  
w wózku. 

Tak naprawdę całe życie po-
święciłam temu, żeby zdobyć medal 

olimpijski, bo to jest marzenie  
każdego sportowca. Pracuje się,  
by na jeden dzień zawodów osiągnąć 
szczytową formę. Mnie nie jest znana 
gorycz porażki, ale po olimpiadzie 
w 2004 roku w Pekinie, coś takiego 
mnie naszło. Nie, nie gorycz po- 
rażki, tylko żal, że to już moja ostat- 
nia olimpiada. Ostatnia olimpiada,  
a nie ma medalu. Zawsze w finale, 
ale nigdy z medalem olimpijskim, 
którego już nie zdobędę. To była 
chwila psychicznego załamania. 
Straszna chwila. 

Tylko ja i mąż wiedzieliśmy,  
ile kosztowały mnie przygotowa- 
nia do tej ostatniej olimpiady. Uro-
dziła się Hania, potem jej bardzo 
poważna choroba, wszystko to było 
blokadą, utrudniającą zdobycie  
minimum olimpijskiego. Wreszcie 
było to ciężko wywalczone mini-
mum, był start, półfinał i nie było 
medalu. Nie było i już go nie będzie. 
Ale warto było to wszystko przeżyć. 
Naprawdę warto. ■

…całe życie poświęciłam temu, żeby zdobyć  
medal olimpijski.

moja Lesznowola
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Z Gdańska do Gdyni, z Gdyni do Michigan, stamtąd  
do Waszyngtonu, na Florydę, potem zmiana kierunku i długi, 
trzynastoletni przystanek na Tajwanie. Od czasu do czasu krótki, 
wakacyjny pobyt w Polsce i znowu USA, znowu Tajwan.

Pani	tu  
droga do Mrokowa

Panią Katarzynę Tu poznaliśmy w szkole w Mro-
kowie. Jako osobę interesującą, którą powinni poznać 
mieszkańcy naszej gminy, polecił nam ją Jacek Bulak, 
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Lesznowoli. Zanim umówiliśmy się na spotkanie,  
przeczytaliśmy informację ze strony internetowej. Była 
krótka, ale bardzo treściwa. 

„Katarzyna Tu – asystentka kulturowa w ZSP 
Mroków. Pedagog i działaczka społeczna; była prezes 
stowarzyszenia International Women’s Association oraz 
konsultantka języka angielskiego w prywatnych szkołach 
w Tajchungu na Tajwanie w latach 2000-2011. Mieszkała 
13 lat na Tajwanie i 10 lat w USA, gdzie pracowała jako 
menadżerka programów biznesowych i koordynatorka  
programów szkoleniowych dla Krieble Institute w Wa- 
szyngtonie, D.C. Absolwentka University of Michigan 
na kierunkach: psychologia, dziennikarstwo i marketing. 
Obecnie współzałożycielka Fundacji AZJA – Centrum 
Wymiany Kulturowej oraz koordynatorka projektu „(Z) 
Powrotem w Polsce”; prywatnie żona Tajwańczyka oraz 
matka dwóch wielokulturowych nastolatków”.

fot. z archiwum prywatnego Katarzyny Tu

Droga za Wielką Wodę
Spotykamy się w przerwie między zajęciami. Pro- 

ponujemy rozmowę o drodze do Mrokowa i pani Kata-
rzyna zadaje kłopotliwe pytanie: No dobrze, ale od  
czego zacząć? 

– Jeśli od początku, to muszę powiedzieć, że je- 
stem Polką urodzoną w Gdańsku, ale wychowywałam  
się w Gdyni. Tam chodziłam do szkoły. W maju 1988 
roku zdałam maturę, a w grudniu wyjechałam do Sta-
nów. W stanie Michigan mieszkała moja ciocia i u niej 
się zatrzymałam. Najpierw myślałam, że na krótko, ale 
zdałam na studia i osiadłam w Stanach na całe dziesięć lat. 

Na uczelni poznałam chłopaka, który pochodził  
z Tajwanu. Jak się później okazało, był to kandydat na 
mojego przyszłego męża. Wyprowadziłam się od cioci  
i przeniosłam do Waszyngtonu, bo tam dostałam pracę. 
Mieszkałam w Maryland, gdzie urodziła się moja córka, 
potem przez rok na Florydzie, wreszcie doszłam do wnio- 
sku, że skoro jesteśmy rodziną, to nie możemy mieszkać 
na odległość…

W tym miejscu musimy się na chwilę zatrzymać, bo 
tempo opowiadania jest tak zawrotne, że się zgubiliśmy. 
Czy mąż był jeszcze studentem, czy może skończył stu-
dia i wyjechał na Tajwan? Czy dziecko urodziło się, gdy 
pani Katarzyna jeszcze studiowała? Słowem, zaczynamy 
od początku niezrażeni uwagą, że to wszystko jest bar-
dzo skomplikowane. 

– No dobrze – zgadza się pani Katarzyna – zaraz to 
poukładam. To było tak. Gdy ja jeszcze studiowałam, 
mój chłopak studia skończył i wyjechał do domu, czyli 
na Tajwan. Jego mama stwierdziła, że skoro znamy się 
już tak długo, to warto byłoby coś z tym tematem zrobić. 
Albo w lewo, albo w prawo.

Miałam właśnie wyjeżdżać na Tajwan na wakacje, 
gdy zadzwonił telefon. Z Tajwanu. Dzwoniła rodzina 
mojego chłopaka. Konkluzja rozmowy była taka: „Zna-
cie się od dawna, przez kilka lat byliście parą, to może 
byśmy w czasie tych wakacji zorganizowali ślub?”. 

Powiedziałam: „Dobrze. Zróbmy to”. Do zakończe-
nia studiów miałam pół roku. Poleciałam na Tajwan i od 
1994 roku jestem Katarzyną Tu, żoną Ching – Huanga 
Tu. Po wakacjach wróciłam na uczelnię, by skończyć 
studia, i pomyślałam sobie, że jeszcze coś bym chciała  
w tych Stanach zrobić. 

Znalazłam pracę w Waszyngtonie, ale mój mąż nie 
był z tego powodu szczęśliwy. Mogę nawet powiedzieć, 
że był bardzo nieszczęśliwy, bo chciał, żebym wróciła  
do niego na Tajwan. Ja z kolei mówiłam sobie, że jeszcze 
nie mamy dzieci, więc skoro dostałam dobrą pracę  
w Waszyngtonie, to powinnam z tego skorzystać. I sko-
rzystałam. Pracowałam jako menedżer biznesu w Krieble 
Institute. Zajmowałam się logistyką szkoleń dla ludzi  
z byłego bloku wschodniego na temat zasad demokracji  
i funkcjonowania wolnego rynku. Praca fajna, ale ja  
w Waszyngtonie, a mąż na Tajwanie.



moja Lesznowola

28 29

Związane jest to zarówno z trybem ich życia, jak i z kli- 
matem. W południe są takie temperatury, że ledwie 
mogłam wytrzymać. 

Drugi szok kulturowy to język. Jeszcze wtedy nie 
znałam chińskiego, więc kompletnie nie mogłam się  
z nikim porozumieć. Ludzie wspaniali, otwarci, chętnie 
nawiązaliby z obcokrajowcem kontakt, ale się nie dało. 
Bariera była nie do przejścia. 

Kolejny szok to ta temperatura. Ponad trzydzieści 
pięć stopni ciepła i wilgotność powietrza ponad dziewięć- 
dziesiąt procent. W każdym pomieszczeniu klimatyzacja. 
Warunki mieszkaniowe też były dla mnie dużym zasko-
czeniem, bo z uwagi na wysoką wilgotność w domach na 
podłogach nie ma drewna. Dywanów również. Są albo 
marmury, albo kamienne płyty. Wchodząc do mieszka-
nia, trzeba zdejmować obuwie i chodzić po tych zim- 
nych płytach. 

Kuchnia też nie była moja. Ryż, ryż i ryż. Odczułam  
to szczególnie boleśnie, gdy na Tajwanie zaszłam w ciążę  
z drugim dzieckiem. Nic mi nie smakowało. Tęskniłam 
za polskim pasztetem i kiszoną kapustą.

Tajwan zaskoczył mnie do tego stopnia, że wytrzy-
małam tylko sześć miesięcy i z córką przyjechałam do 
Polski. Mąż na szczęście bardzo dobrze mnie rozumiał  
i nie miał do mnie pretensji. 

W Polsce spędziłyśmy pół roku. Kiedy zbliżał się 
czas rozwiązania, wyjechałam znowu do Stanów i tam 
urodziłam syna. Córka ma na imię Karina Victoria,  
a syn – Aleksander Jonathan. 

Wróciliśmy na Tajwan i tym razem pobyt trwał dłu-
go. Trzynaście lat. Wiele wakacji spędzaliśmy w Polsce. 
Nawet moi rodzice odwiedzili mnie na Tajwanie.

Rodzinna wielokulturowość
– W 2011 roku mój syn skończył naukę w tajwań- 

skiej szkole podstawowej, córka dwa lata wcześniej i już 
wtedy uczęszczała do prywatnej amerykańskiej szkoły. 
Nie bardzo akceptowałam tajwański system nauczania,  
w którym podstawą jest wkuwanie wszystkiego na 
pamięć. Szkoła nie uczyła samodzielnego myślenia czy 
kreatywności. Trzeba wszystko wykuć, zapamiętać  
i powtórzyć na egzaminie.

Raz mój syn napisał w szkole: „Oczy mojej mamy są 
tak duże, jak dwa księżyce w pełni”. Pani nauczycielka 
napisała mu: „To jest niemożliwe. Nie ma dwóch księży-
ców. Księżyc jest tylko jeden”. Nie było dyskusji, że nie 
ma znaczenia, ile jest księżyców, bo chodziło o porów-
nanie. W szkole się nie dyskutuje. Jeden księżyc to jeden 
księżyc. Nauczyciel, mistrz ma rację. Zawsze.

W tym samym roku postanowiłam o dalszej eduka-
cji dzieci w Polsce, by pokazać im moją ojczyznę, więc 
przyjechaliśmy do Polski. Ja wracałam do ojczyzny, dzie-
ci jechały ze mną jako emigranci, mąż został w swojej 
ojczyźnie. I taki stan trwa do dziś.

Edukacja moich dzieci w Polsce była dla mnie swego 
rodzaju szokiem powrotnym. Oni nie mówili po polsku, 
byli de facto obcokrajowcami w polskim gimnazjum. 
Doświadczenie było bolesne, ale okazało się bardzo przy- 
datne w mojej pracy. Tak więc po wielu perypetiach, 
poszukiwaniach i zmianach szkół, córka w Polsce zdała 
maturę międzynarodową i jest teraz na studiach w An-
glii. Syn zdaje maturę w tym roku i pewnie wyjedzie  
z Polski na studia do Niemiec. Ta wielokulturowość,  
którą mamy w szkole w Mrokowie, towarzyszy mi,  
jak widać, przez całe życie. Na Tajwanie byłam prezeską 
międzynarodowego stowarzyszenia kobiet, dla których 
organizowałam różnego rodzaju spotkania, eventy, 
wycieczki. Byłam też nauczycielką języka angielskiego 
przez dziesięć lat. Nauczyłam się języka chińskiego, 
znam angielski, więc mogłam spokojnie robić to,  
co potrafię. 

Asystent wielokulturowy
– Kiedy przyjechałam do Polski, poznałam Micha-

linę Jarmuż, o której pisaliście w dziesiątym numerze 
„mojej Lesznowoli”, i Aleksandrę Ośko, które pracowały 
w szkole w Mrokowie. Dowiedziałam się od nich o tej 
placówce, o tym, że wprowadza się do niej asystentów  
wielokulturowych, i razem z panem Nguyen Van Kin-
hem, wietnamskim asystentem, rozpoczęliśmy pracę  
w szkole. Od prawie trzech lat pracujemy z młodzie- 
żą, nauczycielami i rodzicami. 

Na czym ta praca polega? Asystent to ktoś, kto jest 
swego rodzaju pomostem między rodzicami a szkołą, 

między dziećmi a nauczycielami. Proszę sobie wyobra-
zić dzieci, które z innego kraju pierwszy raz trafiają do 
szkoły w Mrokowie. Nie znają języka, nie wiedzą, jak 
wszystko w tym miejscu funkcjonuje. Nie wiedzą, gdzie 
są toalety, co zrobić, gdy potrzebują pomocy, jak o nią 
poprosić. Przyjeżdżają do nas dzieci w różnym wieku, 
na etapie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Najłatwiej jest tym najmłodszym. Znacznie trudniej 
starszym, którzy są już jakoś ukształtowani. 

Nasz system edukacji jest dla nich wielkim szo- 
kiem. Zachowują się na początku jak małe, zagubione 
duszki. Moim zadaniem jest trafić do nich i ich wesprzeć. 
Pomóc się odnaleźć. Pokazać drogę. Pomóc funkcjono- 
wać w szkolnej zbiorowości. Jestem dla nich kimś  
w rodzaju ich osobistego przewodnika po nowym, nie-
znanym życiu. 

…wracałam do ojczyzny, dzieci 
jechały ze mną jako emigranci, 
mąż został w swojej ojczyźnie.

…stwierdziłam, że rodzina 
na odległość to nie rodzina, 

i postanowiłam przenieść się 
na Tajwan.

Mąż do mnie często przyjeżdżał. Wkrótce urodziła 
nam się córka. Gdy miała półtora roku, stwierdziłam, że 
rodzina na odległość to nie rodzina, i postanowiłam ku 
radości męża przenieść się na Tajwan.

Kulturowy szok 
– Spakowałam bagaże i z dzieckiem wyjechałam  

do męża. Na Tajwanie przeżyłam wielki szok kulturowy.  
Po Stanach, w których jest tak ogromna mieszanka ludzi 
i kultur, wydawało się, że nic nie jest w stanie mnie za- 
skoczyć, ale Tajwan mnie zaskoczył. 

Wstałam jak zwykle rano, zapakowałam dziecko 
w wózeczek i wyszłam do sklepu, żeby zrobić zakupy. 
Chciałam, jak typowa Polka, kupić na śniadanie świeży 
chlebek i świeże bułeczki. A tu niespodzianka. Wszyst- 
ko pozamykane. Nie pracuje żadna kawiarnia, cukiernia, 
żaden najmniejszy nawet sklepik, w którym mogłabym 
kupić te bułeczki. Teraz już jest inaczej, ale wtedy  
był to szok. 

Okazało się, że Tajwańczycy funkcjonują od dzie-
siątej, jedenastej rano do pierwszej, drugiej po północy. 
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Nie tylko zresztą zajmujemy się dziećmi. Ich rodzice 
także potrzebują przewodnika. Jest taka masa formalno-
ści do załatwienia, że bez kogoś takiego nie daliby sobie 
rady. Oni też przecież nie znają języka polskiego i na- 
szej kultury.

Trzeci obszar działania to pomoc nauczycielom, bo 
przecież dla nich to też jest pewien szok kulturowy, tylko 
w drugą stronę. Jak małemu Chińczykowi, który nic 
nie rozumie, przekazać wiedzę o początkach państwa 
polskiego? 

Pamiętajmy również o polskich dzieciach. To dla nich 
jest sytuacja niecodzienna, że w klasie jest kilku cudzo-
ziemskich uczniów, nieznających języka. Im też trzeba 
pomóc zrozumieć kolegów z obcych krajów. Dlatego czę-
sto organizujemy wydarzenia i warsztaty wielokulturowe 
dla naszych uczniów i przedstawienia. Są to wspólne 
tańce, piosenki i przedstawienia. Ostatnio zorganizowali- 
śmy obchody Księżycowego Nowego Roku, i uczyliśmy 
dzieci o tradycjach z tym związanych w chińskiej i wiet- 
namskiej kulturze.

To jest ogromnie ważne, bo polskie dzieci uczą się 
w ten sposób o innych kulturach, uczą się przebywania 
z dziećmi z innych obszarów i w przyszłości na pewno 
wyrosną z nich ludzie otwarci na innych, którzy będą się 
dobrze czuli w świecie, który przecież się zmienia.

Szkoła w Mrokowie jest świetnym przykładem dla 
innych szkół. Jaką opinię wykształcą sobie cudzoziemcy 
w naszej szkole, taką potem przekażą w świat. Opowie-
dzą, jak jest w Polsce, w polskich szkołach, a przede 
wszystkim nauczą się tego, czego ich szkoły nie przeka-
zują, a co jest ogromnie w życiu ważne. Samodzielnego 
myślenia i umiejętności wyrażania własnych opinii. 

Teraz otworzyliśmy w szkole przygotowawczy, 
wielokulturowy oddział dla szóstki uczniów, będących 
na poziomie szkoły podstawowej. Codziennie ta grupka 

ma w jednej klasie zajęcia, do nich dochodzą nauczyciele 
i uczą języka polskiego, historii, angielskiego, matema-
tyki, przyrody, plastyki i reszty przedmiotów. Ten czas 
przygotowawczy ułatwi im rozpoczęcie nauki w normal-
nych klasach. Nikt przedtem tego nie robił, więc jest to 
tym bardziej interesujące. Pracuję z tymi dziećmi i jestem 
bardzo ciekawa rezultatu. 

Pamiętam, że gdy wyjechałam do Stanów i mój 
angielski był na dość słabym poziomie, choć zdawałam 
maturę z angielskiego, to żeby móc studiować, przeszłam 
bardzo intensywny kurs nauki języka. Codziennie od 
rana do godziny czternastej czytanie, pisanie, literatura, 
gramatyka, konwersacje. To był bardzo intensywny tre-
ning i taki trening języka polskiego ma teraz ta szóstka.

Jestem dumna z wielokulturowych osiągnięć tej szko-
ły, z moim małym wkładem, i świadoma, że jest jeszcze 
sporo pracy do zrobienia. Moje osobiste doświadczenia 
bardzo się w pracy w szkole przydają. ■

fot. z archiwum prywatnego Konrada Rumińskiego

To jest jak opowieść z amerykańskiego filmu. Tyle tylko,  
że historia nie dzieje się w Ameryce, a u nas. W naszej gminie. 
Bohaterem opowieści jest mieszkaniec Magdalenki, artysta 
plastyk Konrad Rumiński. Absolwent warszawskiej ASP,  
którego można słuchać godzinami, bo ma co opowiadać  
i opowiadać umie.

coś  
jest w genach

fot. z archiwum prywatnego Konrada Rumińskiego

…szkoła w Mrokowie jest 
świetnym przykładem dla 

innych szkół.
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Kupiłem więc specjalny ekologiczny piec,  
rąbią chłopaki palety i całą dobę czuwają, żeby 
była odpowiednia temperatura. Ryby przywo-
zimy z Augustowa z moich jezior i stawów. 

Nie kupujemy nic, bo nic nie potrzebujemy. 
Chleba staramy się w domu nie jeść. Jeżeli już  
jemy, to upieczony w Augustowie przez gospo-
dynię, która jest na stałe w naszej posiadłości  
i piecze chleb według starej receptury w praw-
dziwym, chlebowym piecu.

Chłopiec z plakatu
Ci z naszych Czytelników, którzy intere- 

sowali się lotnictwem, jeździli na Okęcie, żeby 
popatrzeć na samoloty, wyjeżdżali za granicę, 
odwiedzali biura LOT-u, musieli ten plakat wi- 
dzieć i zapamiętać. Był słynny na całym świe-
cie. Na plakacie LOT-u ośmioletni chłopak  
z rozpostartymi ramionami, udawał samolot. 

To był rok 1961. Plakat wyszedł spod ręki 
słynnego plakacisty Tomasza Rumińskiego, 
ojca bohatera naszego opowiadania. Na plaka-
cie był syn Konrad. Nasz rozmówca. Niewiele 
z tamtego okresu pamięta, choć to, że spędził 
kilka godzin w studio fotograficznym, udając 
samolot, zapamiętał doskonale. 

– Ojciec projektował słynny znaczek lo- 
towski i dostał zlecenie, żeby zrobić im plakat,  
taki, jakiego inne linie lotnicze nie mają. 
Wszędzie była stewardesa, ładna dziewczyna, 
świetnie ubrana, która stoi z jakąś tacą, lub ka-
pitan ze stewardesą. Zawsze to było podstawą. 
Natomiast ojciec postanowił zrobić coś zupeł-
nie innego. Zresztą ten plakat zdobył wówczas 
pierwsze miejsce na Biennale Plakatu w Ka-
tanii. Czy to miało dla mnie jakieś znaczenie? 
Nie. Wtedy praktycznie nikt nie latał. Nasze 
lotnisko na Okęciu wyglądało jak stróżówka.

Ojciec wykładał na Akademii Sztuk 
Pięknych, mój brat przyrodni, który obecnie 
mieszka w Meksyku i projektuje tam domy, też 
studiował na Akademii, ale jej nie skończył.  
Ja studiowałem grafikę. Cała rodzina jest jakoś 
tym artystycznym bakcylem dotknięta. 

Moja najmłodsza córka, która ma w tej 
chwili siedem lat, najczęściej bawi się papierem 
i ołówkiem. Jak tego nie ma, jest nieszczęśliwa. 

Druga córka, która skończyła weterynarię, obroniła pracę doktor-
ską w ubiegłym roku, wyjechała teraz do Nowej Zelandii i została 
grafikiem. Czyli coś jest w genach. 

Ojciec przekazał nam tak mocne geny, że wszyscy mamy nie-
prawdopodobne zdolności, jeżeli chodzi o projektowanie, rysowa-
nie. Ja studiowałem grafikę, ale z grafiki wtedy nikt by nie wyżył. 
To był taki prestiżowy kierunek. Zacząłem projektować pierścion-
ki, kolczyki i różne rzeczy ze srebra. Biżuterię z bursztynem eks-
portowaliśmy do Anglii, a z innymi kamieniami do Rosji. I z tego 
wtedy można było nieźle wyżyć. To był taki punkt zaczepienia.  
Po Akademii zająłem się biżuterią. 

Mieszkałem w Warszawie na Próżnej. W Magdalence mieszkał 
mój dziadek, Waldemar Rumiński, który był jednym z najlepszych  
w Polsce kardiologów. Dożył 95 roku życia. Mając 94 lata jeszcze zbie-
rał truskawki. To dziadek namówił mnie, żeby tutaj kupić działkę.

 I co się dalej dzieje: produkuję biżuterię, produkuję bardzo 
interesujące torby skórzane, wszystkie idą na eksport do Włoch  
i Anglii. Ręcznie robione i ręcznie szyte przez kaletników. Ja pro-
jektowałem i kupowałem skóry. Wtedy kupić skórę nie było łatwo, 
trzeba było mieć układy. Zapisałem się do spółdzielni rzemieślni-
czej w Piasecznie, do której do dzisiaj należę. Srebra też nie można 
było kupić normalnie, więc należało być albo w spółdzielni, albo  
w Akademii, i z tych dwóch źródeł jakoś się srebro dostawało. 

Później, gdy wszystko się zmieniło, szło się do kantoru i można 
było kupić, ile się chce. Kupowałem więc materiał z tej spółdzielni, 
robiłem torby. Generalnie projektowałem. Dzisiaj można kupić tony 
srebra i złota, a tym bardziej skóry. 

Kopalnia złota 
– Moje życie nadal polegało na projektowaniu. To były chyba 

pierwsze dni demokracji, gdy któregoś dnia spotykałem na Starym 
Mieście kolegę z ASP. Był ze mną na roku. Okazało się, że pracuje  
w Berlinie Zachodnim. Ja wtedy robiłem projekty opakowań i sprze- 
dawałem je Duńczykom i Amerykanom.

Rozmawiamy, a on mówi: „Wiesz co, ty projektujesz opakowa- 
nia, a ja pracuję w fabryce, w której robię etykietę dla sałatki z kar- 
tofli. Zrób mi takie wiaderko na dwa i pół litra – „kartofel salad”. 
Zrobiłem projekt i mu wysłałem. Po tygodniu czy po dwóch dał 
mi znać, że bardzo się to Niemcom spodobało. Akceptują projekt, 
który jest super, i pytają, czy mógłbym im zrobić formę. Dla mnie, 
plastyka, forma to coś dziwnego. Ja jestem od projektowania. Jąka-
łem się, jąkałem i wyjąkałem: „Spróbuję”. 

 Nie wiem, jak to się stało, ale spotkałem mojego obecnego 
szefa produkcji, którego wtedy ktoś mi polecił. Powiedziałem mu, 
że potrzebuję takiej formy. „Trudne to będzie i dosyć drogie, ale 
dlaczego nie? Zrobimy” – powiedział. I zrobiliśmy. Pamiętam, że  
w jakiejś państwowej firmie w Warszawie wykonaliśmy próby  
i można było Niemcom dać wzory. Bardzo im się spodobały.  
Chcieli formę i chcieli, żeby z nimi te wiaderka produkować. 

Dla mnie to było tak, jakbym odkrył kopalnię złota. Pojawił się 
jednak problem: skąd wziąć surowiec? Wtedy w Polsce propylenu 
nie było. Dziś można go sprowadzić z całej Europy, z całego świa-
ta, czy kupić w Płocku. Wtedy w Płocku produkowali ten surowiec, 
ale w takich ilościach, że wystarczał tylko dla państwowych firm. 

…ten plakat był słynny 
na całym świecie. 

i owoców najwięcej witaminy C. Ja codzien- 
nie zjadam dużą sałatkę z pietruszki.

Mamy ogrodniczkę, dziewczynę po stu-
diach, która to wszystko na czterech hektarach 
prowadzi. Prócz niej bardzo wielu ludzi jest 
w to gospodarstwo zaangażowanych, bo zimą 
trzeba uprawy w tunelach ogrzewać. Ogrzewa-
my ekologicznie, bo do wszystkiego co robimy, 
podchodzimy ekologicznie.

Mamy bardzo dużo palet, bo w produ- 
kcji zużywamy około tysiąca ton propylenu  
na miesiąc i tych palet są ogromne ilości.  

– Kawa czy herbata? – zapytał gospodarz i od razu powiedział,  
że nigdy kawy nie pije. W rezultacie rozmawialiśmy przy zielonej  
herbacie. Dodał też, że odżywia się zdrowo, bo – w tym domu 
wszystko, co jest człowiekowi do życia potrzebne, mamy swoje.  
– Podał orkiszowe ciasteczka własnego wypieku, konfiturę z żura- 
winy i uzupełnił menu informacją. 

– Mamy własne przepiórki, indyki, kury nioski i kurczęta. Aro-
nia i żurawina też są z naszego gospodarstwa w Kolonii Warszaw-
skiej. Tam ośmiohektarową działkę dzieli rów melioracyjny, który 
moi pracownicy nazywają Wisełką i nad tą Wisełką mamy wszyst-
kie warzywa. Od A do Z. Często unikatowe. Nawet jakąś specjal- 
ną odmianę pietruszki, bo pietruszka ma ze wszystkich warzyw  
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w drodze z Krakowa do Pilawy puszki nie 
zardzewiały. 

Kiedy ciężarówka z puszkami o piątej  
rano przyjeżdżała do Pilawy, to cała załoga 
fabryki w ciągu pół godziny była gotowa do 
nalewania farby. Dyrektor dzwonił do kierow-
ników sklepów i mówił: „Słuchajcie, w ciągu 
dwóch godzin będziecie mieli farbę”. Przed 
fabryką ustawiały się kilometrowe kolejki 
prywatnych firm i wszyscy się modlili, żeby 
farba, którą naleją do puszek, nie dojechała do 
sklepów brunatna. Dlatego ja ze swoimi wia-
derkami byłem dla fabryki skarbem, bo plastik 
nie rdzewieje.

Dyrektor Groszek podczas rozmowy pod-
niósł poprzeczkę: „Co to jest dwa i pół litra?  
Ja chcę wiadra na pięć, dziesięć, dwadzieścia 
litrów. Takie są mi potrzebne, a nie mam. 
Niech pan zrobi”. 

Wziąłem ołówek, kartkę, zacząłem projekto-
wać. Zajęło mi to z tydzień. Zapytałem mojego 
człowieka od form, czy da radę mi takie zrobić. 
„Zrobię. Nie ma problemu”. No dobra – myślę 
sobie – on wykona formy, ale na czym ja potem 

Dowiedziałem się, że gdzieś w Milanówku jest dosyć duża 
fabryka, w której robią strzykawki i mają bardzo duży odpad su- 
rowca, z którego nie wolno już im nic zrobić. „Znalazłem źródło” 
– pomyślałem. Kupiłem młyn i poprodukcyjny odpad z Milanówka 
mieliłem. Robiłem wiadra. Kiedy już wiadra dla Niemców były go-
towe, wkroczył kolega Leszek Balcerowicz ze swoją reformą. Zro-
bił słynną denominację z nocy na noc, z pierwszego na pierwszego. 
Od tego dnia już nie mogłem wiaderek Niemcom sprzedawać, bo 
nijak się to nie opłacało. Skończył się sen o kopalni złota.

Plastik nie rdzewieje
– Wtedy wkroczył do akcji Czarek Pazura. Tak, tak, ten Czarek 

Pazura, mój przyjaciel, który powiedział: „Wiesz co, ty jedź do 
Pilawy. Tam jest fabryka farb, może kupią od ciebie te wiaderka. 
Szkoda takiej dużej inwestycji”.

Pojechałem do Pilawy. Dyrektor Fabryki Farb i Lakierów  
w Pilawie, pan Henryk Groszek, przecudowny człowiek, przyjął 
mnie z tym moim wiaderkiem prawie z honorami.

 Wtedy farbę sprzedawano tylko w puszkach z dwóch źródeł: 
albo z Włocławka, albo z Krakowa. Były to dwie postkomunistycz-
ne wytwórnie metalowych puszek. W związku z tym cały cynk,  
z którego się robiło warstwę w środku puszki, szedł do prywatnych 
firm, a w puszkach zostawała tak minimalna jego ilość, że wszy-
scy się modlili, żeby w pochmurny dzień, o dużej wilgotności, 
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…nie mamy konkurencji 
w Polsce i w Europie, jeśli 

chodzi o jakość.

…te znane każdemu opakowania  
są produkowane w naszej gminie. 



3736

moja Lesznowola

zrobię wiadra? Gdzie ja to wyprodukuję?  
Te pierwsze, dwuipółlitrowe robiłem niedużą 
wtryskarką w garażu i było fajnie. 

Normalny parowóz 
– Nie ma rady, musisz pojechać i zobaczyć, 

jak wyglądają duże wtryskarki, bo do wiadra 
10-litrowego to już jest potrzebna taka, że ho, 
ho. Zobaczyłem te wtryskarki w Zakładach 
Radiowych im. Kasprzaka na Woli. Mało nie 
zemdlałem. To było pół tego domu. Normalny 
parowóz. Gdzie dla artysty taka maszyna? 

Porozmawiałem z moim kolegą od form, 
a on mówi: „Ja ci pomogę. Kup jedną maszy-
nę, damy sobie radę”. Jak był pierwszy okres 
wyprzedaży w Kasprzaku, to nabyłem dwie 
używane wtryskarki. Kupiłem w Sękocinie 
pół hektara ziemi i postawiłem dwie hale po 
500 metrów kwadratowych. Dla mnie to wtedy 
było dużo. Zrobiłem pierwsze wiadra. Zawio-
złem do Pilawy. 

Dyrektor mało nie oszalał ze szczęścia.  
I tak się zaczęło. Później poznałem dyrektora  
PKS-u w Piasecznie. Powiedział mi, że w Ko- 
lonii Warszawskiej, tam gdzie mam teraz osiem  
hektarów, jest obiekt do sprzedania. Hala  
2 tysiące metrów i biurowiec z półtora tysiąca 
metrów. Całość należała do PKS-u. Naprawia-
no tam przystanki. Ja mam to kupić? Dużą 
halę, półtora tysiąca metrów biurowca i przejąć 
dwadzieścia osób? Co ja z tym zrobię? Po co  
mi to wszystko potrzebne? Mówię: „Nie, dyrek- 
torze, ja tego nie kupię”. Ale tak mnie męczył, 
że w końcu uległem. 

W tej chwili pracuje tam prawie czte- 
rysta osób. Hali z biurowcami jest prawie  
16 tysięcy metrów. Teraz budujemy nową halę 
na 20 tysięcy metrów kwadratowych. 

Krok po kroku 
– To był dobry strzał. Jakbym tego nie  

kupił, to nie mógłbym się rozwijać. Najważ-
niejszą rzeczą, z której sobie nie zdawałem 
sprawy, była infrastruktura, która jest w ziemi. 
Woda, prąd. 

Każda maszyna, których dzisiaj mamy 
siedemdziesiąt, potrzebuje minimum 100 kW,  
a są i takie, które wymagają 200 kW. I trzeba 
było to wszystko zapewnić. Do tego potrzebne 
są ogromne pieniądze. Wiadomo, że inwestycje 
w ziemi kosztują najwięcej. A ja sobie poradzi-
łem z tym krok po kroczku. Step by step, bez 
żadnych kredytów. Nic dla siebie. Wszystko 
szło w zakład. Zamiast na dom, to do firmy. 

Mieliśmy niemiecką konkurencję i pamiętam, jak dyrektor fir-
my Jokey zadzwonił do mnie i mówił, że nie ma sensu, byśmy brali 
się tutaj za produkcję, bo oni są potentatami. Jak to usłyszałem, po-
wiedziałem: „Wiesz co kolego, zobaczymy, jak będzie, ale wydaje 
mi się, że to całkiem odwrotnie. Że za ładnych parę lat, to ciebie tu 
nie będzie, a ja będę nie tylko u ciebie, ale będę miał całą Polskę”. 

Trochę się posprzeczaliśmy i dzisiaj wygląda to w ten sposób, 
że mamy patenty na najbardziej innowacyjny produkt na świe-
cie – tak zwany double lock. Mamy najlepszą na świecie jakość 
opakowań. Prawdę mówiąc, z niczego powstało coś. Jeszcze 25 lat 
temu kupowaliśmy śledzie z beczki zapakowane w Trybunę Ludu. 
Dzisiaj, jeśli chodzi o tego typu produkty, mamy najpiękniejsze 
opakowania w Europie.

Tak naprawdę nie mamy konkurencji w Polsce i w Europie, 
jeśli chodzi o jakość. Sprzedajemy nasze opakowania do 27 krajów 
i do największych firm świata. Ostatnio zgłosili się do nas ludzie 
z Cypru, którzy kupowali opakowania od tej niemieckiej firmy 
Jokey. Uznali, że ich jakość jest bardzo zła. Ocenili nasze produkty 
jako najlepsze i dostarczamy tam dwa kontenery w tygodniu. To są 
opakowania do farb, tynków, klejów i tak naprawdę do wszystkie-
go. Oczywiście także do produktów spożywczych. 

Pomyśleć, że do wszystkiego w życiu doszedłem bez kredy-
tów, krok po kroku. Dziś bym już nie pytał, gdzie dla artysty taka 
maszyna. Znam odpowiedź. Jestem właścicielem i prezesem firmy 
Plast Service Pack. ■

Gdy na drodze 
stanie zouk…

Odkąd pamięta, siedziała 
z mamą na dywanie przed 
telewizorem i z wypiekami  
na twarzy oglądała muzyczne  
programy. Marzyła, by tańczyć, 
ale od dziecięcych marzeń  
do ich spełnienia droga była 
wyboista.
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Salsa Libre, zaczęła organizować 
cotygodniowe imprezy salsy. Piątek, 
sobota, niedziela i poniedziałek.  
I ja przez te cztery dni w tygodniu  
do późnych godzin nocnych tańczy- 
łam. Potem nocnym autobusem wra-
całam do domu.

Tańczyłam, bo to była jedyna 
droga, by ćwiczyć i się uczyć. Godzi-
na zajęć raz w tygodniu to za mało, 
by coś osiągnąć, a tu były moje za- 
jęcia praktyczne, z których w peł- 
ni korzystałam.

Muszę dodać, że w tym samym 
czasie chodziłam na zajęcia tanecz-
ne i tańczyłam liryczny jazz. To 
wszystko bardzo dobrze się uzupeł-
niało. Jazz odzwierciedlał przeżycia 
emocjonalne, duchowe, a salsa jest 
żywiołowa i pełna kobiecej seksu- 
alności.

Zouk
Trzeba powiedzieć, że Patry- 

cja miała szczęście do koleżanek. 
Najpierw zabrały ją na pokaz salsy  
i ten taniec pokochała od pierwszego 
wejrzenia, a teraz namawiały ją na 
zouka, czyli zmysłową formę bra-
zylijskiej lambady, wymagającą nie 
lada giętkości ciał, a przede wszyst-
kim ruchu bioder i ramion.  
Na taniec, który tańczy się parami. 

W tym czasie Patrycja kończyła 
liceum i miała przed sobą egzamin 
maturalny. Przyszło nagłe otrzeźwie-
nie. Trzeba coś wybrać, bo wszyst-
kiego na raz ciągnąć się nie da. 
Matura, salsa, jazz – już trochę tego 
było, a jeszcze zdawała sobie sprawę, 
że nie jest w tym, co robi, doskonała. 
Z takim przeświadczeniem wytrwała 
całe pół roku. Zdała maturę i poczu-
ła się spokojniej.

Zrobiła sobie długie wakacje, 
bo zdawała na studia. I tu pewnie 
wszystkich Czytelników zaskoczy-
my, bo nie była to ani wyższa szkoła 
baletowa, ani szkoła teatralna czy 
filmowa. Był to Wydział Ochrony 
Środowiska w Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Zdała egzamin i poszła obejrzeć 
imprezę salsową. Zobaczyła, jak 
tańczy się zouka. Gorącego, brazy- 

zostawała na zajęcia w szkole. Po ja-
kimś czasie przeniesiono je do domu 
kultury przy Racławickiej i to był 
kolejny krok do spełnienia marzeń. 

– Powstała bardzo sympatyczna 
grupa, która miała ambicje, by razem 
coś zrobić. Zaczęłyśmy tworzyć małe 
pokazy tańca. Podczas rozgrywek 
Euro w Warszawie miałyśmy okazję, 
by się pokazać, wyrazić siebie, ale to 
nie miało nic wspólnego z pokazami 
profesjonalnych tancerzy po szkołach 
baletowych, którzy dbają o technikę, 
trzymanie ramy. To była czysta, ama-
torska przyjemność. Pasja. 

Nasza instruktorka, pani Izabella, 
zawsze powtarzała, że pasja nie opie-
ra się na technice i rywalizacji. 

Salsa 
Salsę Patrycja odkryła przy- 

padkiem. Po prostu któregoś dnia  
koleżanki zabrały ją ze sobą na po-
kaz do szkoły Salsa Factory w War- 
szawie. Popatrzyła, wzruszyła się  
i powiedziała: „To jest to. Będę tań-
czyła salsę”.

– Miałam już jakieś oszczędno-
ści, więc mogłam sobie pozwolić na 
zajęcia płatne. Skąd miałam pienią- 
dze? Pomagałam babci, robiłam róż-
ne rzeczy w szkole. Miałam zdolności 
manualne, więc brałam różne robótki.

Moim instruktorem został 
Horacy z Salsa Faktory. Wyglądał 
jak chłopak z podwórka, w dużych 
buciorach i dresie. Fantastycznie tań- 
czył i cudownie się przy tym uśmie-
chał. Robił na parkiecie furorę. Uczy-
łam się u niego przez rok. Zajęcia 
odbywały się w klubie na Żoliborzu.  
Dwie godziny w jedną i dwie go- 
dziny w drugą stronę. Czasem je- 
chałam, by dowiedzieć się, że zajęć 
nie będzie, ale przyjmowałam to  
z pokorą. Czułam, że uzależniam  
się od salsy, że już nie dam się od 
tego tańca odciągnąć.

Nawet rodzice rozmawiali ze 
mną, że może powinnam robić coś 
innego, wybrać jakąś inną drogę 
życiową, ale ja wiedziałam, że mnie 
z salsą właśnie jest po drodze.

W tym czasie jedna z najwięk-
szych szkół salsy w Warszawie, 

Wiedziała, że nie urodziła się  
w zamożnym domu, że rodzicom 
dość ciężko związać koniec z koń- 
cem i że nie stać ich na to, by po-
słać córkę na lekcje tańca. Zresztą 
prawda jest też i taka, że nie uważali 
nauki tańca za zajęcie praktyczne, 
przyszłościowe, potrzebne w eduka- 
cji dziewczyny.

Była jednak uparta. Chciała  
w życiu spełnić swoje marzenia  
i nie odpuszczała. Wreszcie w domu 
zapadła decyzja – jeśli znajdzie  
w Piasecznie zajęcia, które nie będą 
kosztowały więcej niż pięćdziesiąt 
złotych miesięcznie, to może na  
nie chodzić. I znalazła.

Patrycja Wiśniewska, gimna- 
zjalistka z Jazgarzewszczyzny, zapi-
sała się w Piasecznie na kurs tańca 
towarzyskiego, który tyle koszto- 
wał. Szkopuł był tylko jeden. Na za- 
jęciach było tak mało chłopców, że 
w pierwszym okresie nauki to ona 
musiała partnerować swoim rówie-
śniczkom. Czego się jednak nie robi, 
by spełnić marzenia. Pierwszy krok 
na drodze do ich realizacji został 
postawiony. Minął rok.

Czas na jazz
Patrycja zaczęła naukę w Lice- 

um Ogólnokształcącym im. Królo-
wej Jadwigi przy ulicy Woronicza 
w Warszawie. Teraz musiała znaleźć 
czas i na dojazdy do szkoły, i na 
taniec, tym bardziej że tuż przed 
liceum zrobiła kolejny krok na swo- 
jej tanecznej drodze. Zaczęła tańczyć 
jazz. Znalazła też kolejne miejsce 
nauki tańca – Dom Rzemiosła  
w Piasecznie. Tam, pod okiem pani 
instruktorki, przez półtora roku ra- 
zem z koleżanką ćwiczyły taniec  
jazzowy. 

– Robiłam to dla siebie. Bez 
zobowiązań do jakichś pokazów, 
występów. Po prostu dla przyjemno-
ści, dla rozwoju własnego ciała.

Wkrótce okazało się, że w lice- 
um im. Królowej Jadwigi może da- 
lej tańczyć jazz, i to za darmo, po 
lekcjach. Zamiast więc jechać dwie 
godziny przez „największe korki 
świata” do Piaseczna, Patrycja  

…od dziecięcych marzeń 
do ich spełnienia droga 

była wyboista.

fot. z archiwum prywatnego Patrycji Wiśniewskiej



lijskiego zouka. Wraz z rozpoczę-
ciem roku akademickiego zaczęła 
nowy, taneczny etap. Porzuciła salsę, 
bo na drodze stanął zouk. Kiedy 
mówimy wakacje, to w przypadku 
Patrycji nie ma mowy o wakacyj-
nym lenistwie. Cały czas dorabiała, 
by zarobić na naukę tańca. Praco-
wała jako hostessa na imprezach, 
sprzedawczyni jeansów w Fashion 
House i czasem jako kelnerka. Jej 
tata zawsze powtarzał, że jeśli chce 
coś mieć, musi na to zapracować, 
bo rodziców nie było stać, by córkę 
finansowo wspierać. 

– Bardzo głęboko wzięłam sobie 
słowa ojca do serca i ciężko praco-
wałam, by móc chodzić na zajęcia. 
Muszę też powiedzieć, że drogo za to 
zapłaciłam. Miałam bardzo poważne 
kłopoty ze zdrowiem, bo organizm 
w pewnym momencie nie wytrzy-
mał pracy, nauki – chciałam mieć na 
pierwszym roku same piątki – i co-
dziennego tańczenia do późnej nocy. 
Wylądowałam w szpitalu. Wiedzia-
łam, że mam to na własne życzenie, 
bo totalnie zaniedbałam zdrowie. 

Gdy zaczynałam tańczyć zouka, 
było w nim trochę jazzu, trochę 
gorących rytmów brazylijskich i du- 
żo przestrzeni. Cała sala była nasza. 
Moja i partnera. Byliśmy daleko od  
siebie i bardzo blisko. Nigdy nie uczy- 
łam się tego tańca, a gdy instruktor 
poprosił mnie na parkiet, okazało się, 
że tańczę, że nie depczę stóp part-
nerowi, że uśmiecham się – słowem 
było nieźle. Lekko i kiedy trzeba – 
zmysłowo. Zostawiłam salsę, jazz  
i bezgranicznie zakochałam się  
w zouku. 

Dziś tańczę wszystko. Taniec 
współczesny, improwizację, jazz, 
salsę, bachatę. W Brazylii jeszcze 
nie byłam, ale to marzenie na pewno 
zrealizuję. 

Polecieć w świat
– Jeśli chodzi o wyjazdy zagra-

niczne, to z tym był przez długi czas 
problem. W moim domu nie było 
zwyczaju podróżowania do innych 
krajów. Wprost przeciwnie. Panował 
pewnego rodzaju lęk przed wyjaz-

dami, a przed podróżą samolotem 
szczególnie. Rodzice tłumaczyli, że 
to nie jest dla każdego, że to kosztu-
je, że lepiej zostać w domu. Myślę, 
że wynikało to po prostu z braku 
funduszy na tego typu wydatki. 

Z tego powodu moja pierwsza 
podróż samolotem odbyła się dopiero 
w listopadzie 2014 roku. Odważyłam 
się polecieć na tydzień do Holandii 
na kongres zoukowy. To była moja 
najpiękniejsza podróż i znaczący 
krok w moim życiu. Zdałam sobie 
sprawę, że zawsze marzyłam o dale-
kich podróżach.

Jakimś totalnym przypadkiem 
zdarzyło się, że pomagałam jednemu 
z moich mentorów przy organizacji 
festiwalu, a potem – potem rozsypał 
się worek z wyjazdami.

Muszę w tym miejscu na chwilę 
wrócić do roku 2012. Wtedy w War-
szawie odbywał się wielki festiwal 
salsy – El Sol. Była, jak pamiętam, 
niedziela i siedziałam na pokazach, 
których tak naprawdę nienawidzi-
łam. Ostatni tego dnia pokaz mieli 
Pasty i Josta. Obaj to tancerze i tre-
nerzy z Holandii. Zatańczyli zouka. 
Siedziałam w pięknej czerwonej 
sukience, w szpilkach, w pełnym 
makijażu i ryczałam. Nie mogłam 
powstrzymać łez. Ludzie na sali do-
słownie płakali. I wtedy powiedzia-
łam sobie: „Boże drogi, chcę to robić 
tak, jak oni. Chcę, żeby ludzie tak re-
agowali na mój taniec, jak ja reaguję 
na to, co oni pokazują”. Chciałam 
pracować z Pastym i marzenie się 
spełniło. Najpierw miałam z nim 
warsztaty, a potem zaprosił mnie do 
Holandii na weekend zoukowy. 

Potem poznałam kolejną wielką 
postać tanecznego świata, Brazy-
lijczyka Xandy‘ego Liberato, który 
choć jest tancerzem wykształconym 
na brazylijskich uczelniach, tance- 
rzem teatrów operowych, to gdy 
zderzył się z zoukiem, uczynił z te- 
go typowego, brazylijskiego tańca 
socjalowego wielką sztukę. 

Po Holandii był festiwal w War- 
szawie, potem w Pradze czeskiej, 
Berlinie. Następnie powtórnie od- 
wiedziłam Holandię, będąc na festi-

walu Zouk Libre, powtórzyłam Ber-
lin, gdzie brałam udział w pokazach 
na festiwalu walentynkowym.

W końcu dostałam propozycję 
współpracy od jednego z ojców zouka 
w Warszawie, Mariusza Lewandow-
skiego. Potrzebował instruktorki  
i zaczęłam prowadzić zajęcia w szko- 
le Salsa Libre.

Odkąd zaczęłam wyjeżdżać, 
wiem, że kocham ludzi. Uwielbiam 
poznawać ludzi, nowe kultury, nowe 
kraje i nieważne są dla mnie rasy  
i kolory skóry. Każdy człowiek jest 
do przytulenia i z każdym chcę roz-
mawiać. Uwielbiam podróże. Taniec 
bardzo otwiera ludzi i moje życie to 
potwierdza.

Do swoich tanecznych osiągnięć 
podchodzę z wielkim dystansem. 
Zdaję sobie sprawę, że być dobrym 
i naprawdę być dobrym to wielka 
różnica. Po kilku latach wiem, że to, 
co jeszcze niedawno było dla mnie 
nieważne, czyli technika tańczenia, 
jest bardzo istotne. Dlatego swoim 
kursantkom i kursantom staram 
się przekazać jak najwięcej wiedzy 
technicznej.

Piszę w tej chwili pracę inży- 
nierską na SGGW i po obronie za-
mierzam zrobić sobie krótką naukową 
przerwę. Wybieram się na studia zwią- 
zane z tańcem, bo zauważyłam, że 
taniec bardzo zmienia ludzi. Ludzie 
przychodzą na zajęcia, by uciec od 
problemów, ale też by znaleźć swoją 
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…wiedziałam, 
że mnie z salsą 

właśnie jest  
po drodze.

…uwielbiam poznawać 
ludzi i nieważne są dla mnie 

rasy i kolory skóry.

drugą połówkę. Przychodzi wielu 
panów inżynierów, którzy nie mieli 
czasu na poznanie drugiej osoby  
lub siedzą całymi dniami przy kom-
puterze i nie mają czasu na życie  
towarzyskie. Przychodzą ambitne 
panie, bo zouk jest tańcem ambit-
nym. Przychodzą ludzie z problema-
mi i bez problemów. Zouk to taniec 
dwóch ciał, taniec dwóch dusz.

Co dalej będzie? Zobaczymy. 
Wiem, co chcę robić, i wierzę,  
że mi się uda. ■
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Mój drewniany  
dom

Charakterystyczny dom pod lasem. 
Cały z litego drewna. Z drewnianych 
bali. Dom pani Alicji i Olka Bienieckich. 
Na Alicję znajomi mówią Teresa,  
tak ma na drugie imię.

Dom pobudowali górale, bo  
o takim domu Olek zawsze marzył  
i wiedział, że taki dom, w którym 
belki ścian działowych są uszczel-
niane warkoczami z drewnianych 
wiórów, mogli wybudować tylko gó-
rale. Podłoga z jasnych desek. Prze-
stronne, sterylnie czyste wnętrze. 
Siadamy przy drewnianym, prostym 
stole. Pani domu podaje herbatę i py- 
szne ciasta upieczone przez córkę. 
Przez chwilę siedzimy w kompletnej 
ciszy, bo pan Olek uważa, że nie ma  
o sobie nic ciekawego do powiedzenia. 

O czym tu mówić
– Mogłeś przynajmniej tę kurtkę 

kraciastą zdjąć, jak wiedziałeś, że 
będą robili zdjęcia – zwraca uwagę 
pani Anna.

– A co miałem się przebierać,  
jak na co dzień tak przecież chodzę? 
– usprawiedliwia się pan Olek.

Fakt, po co się przebierać za 
kogoś innego? Nas interesuje taki 
Olek Bieniecki, jakiego ludzie znają 
na co dzień, bo to przecież Czytel-
nicy „mojej Lesznowoli” wskazali 
nam pana Olka jako człowieka, który 
wszystko potrafi. Taka miejscowa 
„złota rączka”. 

Pan Olek pochodzi z Antonino-
wa, pani Alicja z Mrokowa. Kiedy 
pobrali się w 1970 roku, nie bardzo 
mieli gdzie mieszkać, ale rodzice 
pani Alicji dali młodym działkę i po-
wiedzieli: „Budujcie się”. Do tej pory 
byli ludźmi wolnymi, bez ziemi, ale 
skoro rodzice działkę odpisali, trzeba 
się było wziąć i za budowę domu,  
i za uprawy. Stwierdzenie, że wzięli 
się za uprawy, jest trochę na wyrost, 
ale na działce o powierzchni dwóch 
tysięcy metrów i truskawki wyrosły, 
i warzywa na własne potrzeby. Jak  
to na działce.

Pan Olek pracował zawsze  
u siebie, prywatnie. Robił różne 
rzeczy. Trochę też na państwowym, 
trochę u siebie. Lekko nie było, ale 
jakoś szło. Choć nie kończył żad- 
nej szkoły poza podstawówką, bo 
chęci do nauki nie miał, robił i cie- 
sielkę, i murarkę. U kogo prace  
wykonał – nikt nie narzekał.  

Polecali go jako fachowca jed- 
ni drugim. 

– Taka jest prawda i nie ma co 
udawać – śmieje się pan Olek, a pani 
Alicja dopowiada – Co prawda, to 
prawda.

Własny dom własnymi rękami 
postawili w 1975 roku. Teraz miesz-
ka w nim córka.

– Moi rodzice mieli w Antoni- 
nowie trochę ziemi w miejscu, gdzie 
dziś jest Cmentarz Południowy. 
Mnie też przypadła tam po rodzicach 
działka. Sprzedałem ją, dokupiłem tu 
kawałek i postawiłem ten dom. 

Dlaczego taki? 
– To niech mąż powie, bo on ta- 

ki wybrał. 
– Moim marzeniem był drew-

niak. Zawsze chciałem postawić 
sobie drewniak. Podpatrzyłem kie- 
dyś, jak taki dom górale stawiali  
w Łazach. Byli to górale z Jasła i ta- 
ki dom chciałem mieć. Dogadaliśmy 
się, przywieźli cały swój materiał  
i wybudowali. 

Dawniej było inaczej
– Ludzie mnie tu znają i lepiej 

byłoby, gdybyście ich o mnie popyta-
li, bo co ja tam mogę o sobie powie-
dzieć. Przychodzili ludzie z okolicy, 
z Woli Mrokowskiej, Władysławowa, 
z Woli Przypkowskiej i innych wsi. 
Proponowali różne prace i ja u nich 
robiłem. Budowałem domy, robiłem 
dachy, ciesielkę. Poprawek po mnie 
nie było. Nikt do mojej pracy nie 
miał zastrzeżeń.

Jak w Mrokowie w 1984 roku 
zaczęliśmy budować kościół, to 
najpierw postawiliśmy drewnianą 
kapliczkę, krzyż, który do dziś stoi 
przed kościołem, drugi taki jest na 
cmentarzu w Mrokowie. Obydwa 
wyszły spod mojej ręki. Pierwsza 
został pobudowana plebania. Cały 
celagier, czyli więźbę dachową na 
plebanii kościoła, robiłem z kolegą.  
W 1985 roku przykrywaliśmy ko- 
ściół dachem. Nie jest prawdą, że 
robiłem do kościoła konfesjonały. 
Robiłem, owszem, ale spowiedniki. 
Konfesjonały mają ściany, a spo-
wiedniki nie. Zrobiłem też stojak 

…niczego bym  
w swoim życiu  

nie zmienił.
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pod paschał, który stoi w koście- 
le do dziś. 

Tamten Mroków, Mroków z cza- 
sów naszej młodości, był całkiem 
inny. Weźmy taką Warszawiankę. 
Chałup było bardzo mało, a teraz 
stoją osiedla. Po stanie wojennym 
z rolnictwem było coraz marniej. 
Rysiek, mój kolega, zostawił gospo-
darkę w Woli Mrokowskiej, bo nie 
mógł się z ziemi utrzymać. Kiedy 
okazało się, że można sprzedawać 
działki pod budownictwo, wszystko 
posprzedawał. Inni zrobili to samo. 

Cała gospodarka poszła pod 
działki. Pod działki poszła Warsza-
wianka. Sam Mroków, ten od ulicy 
Marii Świątkiewicz, zmienił się 
niewiele. 

Gorzej z ludźmi. Dawniej wszy-
scy się tu znali, a teraz? Kto się teraz 
zna? Każdy siedzi z nosem w telewi-
zorze albo przy komputerze. Na wsi 
ludzie już się nie spotykają tak jak 
dawniej, żeby posiedzieć, pogadać. 
Wszyscy się znali, wiedzieli, co  
tam na jednej czy drugiej sąsiedniej 
wsi słychać. A teraz? Teraz łatwiej  
o wiadomości ze świata niż z wła- 
snej wsi. 

 A gdzie teraz zobaczycie wiej- 
ską młodzież? Młodzież na drodze  
w piłkę grała, nie było boisk, nie 
było placów zabaw, nie było nic. 
Dawniej młodzież była wszędzie. 
Wystarczyła polna droga, jakiś ka-

wałek ugoru, łąki, żeby było widać, 
jak się spotyka, bawi, gra w piłkę. 

A teraz gdzie można spotkać 
młodzież? Dwoje, troje dzieci ze wsi 
rodzice zawiozą gdzieś na zajęcia,  
a reszta? Gdzie jest ta reszta? Reszty 
nie ma. Po prostu nie ma.

Teraz najwyżej można zobaczyć 
„stojaki” pod sklepem. Taka jest 
prawda. Trochę żal tamtego klimatu 
i tamtych czasów. Dobrze było, choć 
mogło być lepiej.

Dobrze było
– Tak naprawdę ciężko było – 

mówi pani Alicja.
– Jak zaczęliśmy budować dom 

– wspomina pan Olek – mimo tego, 
że były pieniądze, nic nie można 
było kupić. Nie powiem, można było 
zarobić, ale ponieważ nie prowa-
dziliśmy gospodarstwa rolnego, nie 
było mowy o żadnych przydziałach 
materiałów. Wszystko trzeba było 
kupić na czarnym rynku.

Teść powiedział: „Macie dział-
kę i budujcie się”, ale działki nam 
odpisać nie mógł. Takie było prawo. 
Powiedzieli mi, żebym się do te- 
ścia budynku dobudował. No jak? 
Dwa budynki na jednym podwórku?  
Nie było wyjścia. Pobudowałem  
się na dziko. Szkoda gadać. Takie  
były czasy.

– Zasuwał z jednej roboty na 
drugą, żeby jakoś na wszystko star- 

czyło – dodaje pani Alicja. – W do- 
mu dwoje dzieci, budowa, ja nie 
pracowałam, ale jakoś daliśmy radę. 
Jeszcze przy kościele robił.

Przy kościele robił, dopóki mu 
kręgosłup nie wysiadł i nie poszedł 
na operację, a potem ksiądz Józef 
powiedział: „A co to tylko na Olka 
patrzycie? On jest po operacji. Nie 
ma nikogo we wsi, kto by go zastą-
pił? Są przecież inni parafianie”. 

– Teraz – śmieje się pan Olek – 
to się najbardziej odczuwa pogodę. 
Tylko zmienia się pogoda i już czło- 
wieka tu boli, tam strzyka, ale po 
operacji mam, dzięki Bogu, z krę- 
gosłupem spokój. Nie powiem, że 
nie boli. Raczej pobolewa. Ale już  
z nosem przy ziemi nie chodzę. 

Potem dotknęła mnie choroba 
przykurczu dłoni. W zeszłym roku 

dopadł mnie skręt kiszek. Jak powie-
dział chirurg, uciekłem grabarzowi 
spod łopaty.

– Naprawdę mąż w życiu ciężko 
pracował. Ja też jako gospodarskie 
dziecko nieźle harowałam. Mieliśmy 
dziewiętnaście mórg ziemi, ja byłam 
najstarsza, więc ojciec do roboty 
ganiał. Robota i robota, ile ja się jako 
dzieciak nadźwigałam. Ale czy ja 
jedna? Jakie mogło być dzieciństwo 
w gospodarstwie? Już tyle lat nie 
robię, a jeszcze czuję skutki dźwiga- 
nia. To nasze zdrowie jest takie  
przez robotę.

– Ja w dzieciństwie głównie 
krowy pasłem, a jak przyszły żniwa, 
to rżyska trzeba było grabić. Jeszcze 
za kawalerki jeździłem wozem z tru-
skawkami i kartoflami do Warszawy. 
I to było całe moje dzieciństwo.

…zasuwał  
z jednej roboty 
na drugą, żeby 

jakoś na wszyst-
ko starczyło.

…trochę żal  
tamtego klimatu  
i tamtych czasów.

– Nikt ze wsi na żadne kolonie 
nie wyjeżdżał, bo na to nie było 
pieniędzy, a poza tym dla dzieci 
rolników nie było żadnych kolonii, 
bo wyjeżdżały tylko dzieci tych, co 
pracowali na państwowej posadzie. 
Przykre, ale prawdziwe – posumo-
wała dziecięce wspomnienia pani 
Alicja.

– Ale co tam, człowiek już na 
emeryturze. Mamy kury, w maju ku-
pimy gęsi, będę kosił dla nich trawę. 
Niestety, zdrowia już nie ma, ale jak 
się tak zastanowię, to niczego bym  
w swoim życiu nie zmienił.

Dobrze było. 
Po tych słowach oboje państwo 

Bienieccy wybuchli szczerym, gło-
śnym śmiechem. ■
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Na trasie były: miejsce egzekucji 223 więźniów 
Pawiaka dokonanej przez Niemców 28.06.1942 roku, 
wykopaliska i pamiątki z okresu I Wojny Światowej, 
kwatera ofiar egzekucji w Magdalence, pomnik kamien-
ny, upamiętniający dowódcę IV kompanii AK kapita- 
na Jerzego Małachowskiego ps. „Nałęcz” oraz miejsce  
zbiórek i ćwiczeń w latach 1940—1944, tablica pa- 
miątkowa ku czci żołnierzy AK z Podrejonu Polesie  
i VI Rejonu Obwodu „Obroża”, krzyż w miejscu eg- 
zekucji 13 żołnierzy AK, pozostałości umocnień ziem-
nych z okresu I Wojny Światowej, kapliczka upamię- 
tniająca uratowanie wsi Słomin przed niemiecką pacyfi-
kacją i miejsce koncentracji po godzinie „zero” oddzia-
łów VI Rejonu AK w Walendowie.

Po raz trzydziesty drugi z Górek Piaskowych w Magdalence piesi 
i rowerzyści wyruszyli na trasę rajdu „Szlakiem naszej historii” 
im. por. hm. Jana Cierlińskiego. Z mapą w ręku, którą wszystkim 
wręczał i objaśniał opiekun rajdu Andrzej Hoffman, uczestnicy 
docierali do miejsc pamięci. Tam czekały na nich osoby, opowia-
dające o historii odwiedzanego miejsca.

Szlakiem  
naszej  
historii

Po rajdzie na uczestników czekały kiełbaski pieczone 
nad ogniskiem i tradycyjna grochówka. ■
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Zielono-czerwone liście i małe buraczki. Botwinka w całej okazałości.  

Wiosna przynosi już pierwsze plony. Przyszedł czas, by zasmakować w młodych 

warzywach. Drobnymi krokami na nasze stoły wkraczać będą kolejne nowalijki. 

Ciepłe miesiące pozwalają sięgać pełnymi garściami do tego,  

co w przyrodzie najcenniejsze.

w Kolorze
Botwinki

CIASTO FRANCUSKIE  
Z BOTWINKĄ I KOZIM SEREM

SKŁADNIKI 
1 opakowanie ciasta francuskiego, masło, 3 ząbki czosnku, łyżeczka oliwy, 180 g sera koziego pleśniowego (roladki), 
pęczek świeżej botwiny z buraczkami, koperek, sól i pieprz

Botwinę dokładnie umyj, a buraczki obierz. Liście z łodyżkami posiekaj na drobne kawałeczki, a buraczki pokrój na 
cienkie plasterki. Na maśle i oliwie zeszklij pokrojony na plasterki czosnek. Teraz dodaj plasterki buraczków i smaż 
przez 2 minuty. Następnie dodaj pokrojone łodyżki i smaż przez kolejne dwie minuty. Wszystko dopraw solą i pie-
przem. Czas na posiekane liście. Smaż krótko, dopóki nie zwiędną. Ciasto rozwiń. Wytnij z niego trzy prostokąty, na 
końcu każdego pozostawiając rant. Przełóż je na blachę. Na wierzch każdego wyłóż botwinę, a na nią plasterki koziego 
sera (możesz też użyć innego sera pleśniowego lub fety). Włóż do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na 20 minut. 
Po wyjęciu całość skrop oliwą extra vergine i posyp koperkiem.
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SKŁADNIKI 
2 pęczki botwinki wraz z buraczkami, 2 litry drobiowego bulionu  
(najlepiej domowej roboty), 200 ml śmietany 18%

Botwinę umyj. Urwij liście i pokrój w drobne paski. Łodyżki posiekaj,  
a buraczki zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Wrzuć do garnka. Wszy- 
stko zalej gorącym bulionem i gotuj przez około 20 minut, do czasu, 
aż warzywa będą miękkie. Zmniejsz ogień. Do kubka ze śmietaną wlej 
trochę gorącej zupy, aby śmietana się nie zwarzyła. Dobrze wymieszaj 
i przelej do garnka. Zwiększ ogień i zagotuj. Możesz też lekko posłodzić 
zupę przed podaniem.

SKŁADNIKI 
3 pęczek botwinki, pęczek szczypiorku, 
pęczek koperku, 5 ogórków gruntowych, 
sok z połowy cytryny, pęczek rzodkiewki, 
2 ząbki czosnku przeciśnięte przez pra-
skę, litr kefiru, sól, pieprz, jajko ugotowa-
ne na twardo

Botwinkę umyj. Buraczki obierz ze skórki. 
Wszystko drobno posiej. Przełóż do garn-
ka i zalej bulionem warzywnym tak, by 
przykrył botwinę. Gotuj przez 10-15minut 
do miękkości. Zdejmij z ognia. Dodaj sok 
z cytryny i poczekaj aż zupa przestygnie. 
Obierz ogórki i pokrój w drobną kostkę 
(możesz też zetrzeć na tarce o grubych  
oczkach). Tak samo postąp z rzodkiew-
kami. Posiekaj drobno koperek i szczy-
piorek. Do garnka dodaj kefir (może być 
maślanka), dorzuć ogórki, rzodkiewkę, 
szczypiorek i koperek. Dopraw solą  
i pieprzem. Wstaw do lodówki na kilka 
godzin. Podawaj z ugotowanym jajkiem.

SAŁATKA  
Z BOTWINKĄ I SEREM FETA

SKŁADNIKI 
dwa pęczki botwinki, garść włoskich orzechów, 
garść czarnych oliwek, serek feta, miód, oliwa 
extra vergine, limonka

Liście botwinki dokładnie umyj i wysusz delikat-
nie papierowym ręcznikiem. Teraz przełóż je do 
garnka lub szklanego naczynia, zalej wrzątkiem 
i po minucie wyjmij. Ponownie osusz. Dzięki 
blanszowaniu staną się delikatniejsze. Na patelni 
rozgrzej nieco oliwy i przełóż liście. Skrop sokiem 
z cytryny i przesmaż kilkadziesiąt sekund, aż staną 
się chrupkie. Rozłóż na talerzu. Lekko posól.  
Na botwince połóż orzechy włoskie, kawałki sera 
feta i wytrawne oliwki. Całość polej łyżką miodu.

BOTWINA CZY BOĆWINA? 
Botwina (botwinka) to nie to samo co boćwina. 

Botwina to młode liście i korzenie buraka ćwikłowego. 
Boćwina to burak liściowy. I jedna, i druga roślina 

mają szerokie zastosowanie kulinarne.

ZUPA Z BOTWINKI

CHŁODNIK  
Z BOTWINKI
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Rzepakowe lato 

„...nie piszesz miły, do mnie z miasta,
Pewnie się tam dopuszczasz zdrady,
A tutaj rzepak już zarasta
Naszych wędrówek wspólnych ślady.”

Andrzej Waligórski


