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moja Lesznowola

Gmina w obiektywie Baloty świeżego siana gotowe do transportu. Też ładne, 
ale łąki z kopami i stertami tworzyły pewien niepowtarzalny, 
swojski klimat. 
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Od Redakcji
Nim się spostrzegliśmy, minął rok. Mamy pierwszą rocznicę 

urodzin i nadzieję, że Czytelnicy życzą nam długowieczności. 
Przez rok trzymaliśmy się naszej linii programowej, którą z okazji 
urodzin pozwolę sobie Państwu przypomnieć.

„Poznajmy gminę, która się rozrasta, nie tracąc nic ze swojego 
trochę miejskiego i trochę wiejskiego uroku. Z rolniczej przeista- 
cza w nowoczesną, chętnie zasiedlaną przez nowych mieszkańców  
i przedsiębiorstwa. Poznajmy ludzi, którzy tu mieszkają, którzy 
mają swoje pasje, mają coś ciekawego do opowiedzenia innym”.  

Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy.
W tym numerze kolejna grupa ciekawych ludzi i kilka gmin-

nych wydarzeń.
Poznają Państwo dziewczynę, która szuka szczęścia, i starszą 

panią, dla której zatrzymał się czas. Zobaczycie piękne i dziwne 
ryby, które widziała i sfotografowała nasza Czytelniczka i poznacie 
jedną z najlepszych gitarzystek jazzowych. Polecamy też bardzo 
interesującą relację z naszego spotkania z paniami, które zajmują 
się hipoterapią. 

Jeśli chcą Państwo poznać człowieka, którego pasją są akroba- 
cje szybowcowe, to polecamy tekst „Esencja latania”. Ponadto w nu- 
merze relacje ze święta naszej gminy, majówki w Nowej Iwicznej  
i otwarcia placu zabaw w Łoziskach.

W części kulinarnej serwujemy dania z grilla.
Życzę Państwu miłej lektury.
 

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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O szlaku św. Jakuba, czyli dro- 
dze do Santiago de Compostela, usły- 
szała jakiś czas temu, ale dopiero  
po pracy w szpitalu, po doświadcze-
niach na oddziale onkologii doszła 
do wniosku, że trzeba w tę drogę 
wyruszyć.

Znakiem, że idzie się w dobrą 
stronę, jest muszla świętego Jakuba. 
Prowadzi ona do katedry Santiago de 
Compostela w północno-zachodniej 
Hiszpanii. Żeby tam być, Martyna  
Sobczyk z Jazgarzewszczyzny mu- 

siała przejść osiemset kilometrów. 
Zaplanowała wędrówkę na czterdzie-
ści dni, ale doszła do celu wcześniej. 
Ruszyła sama z Saint-Jean-Pied-de-
-Port we Francji 23 kwietnia. Pieszo 
przemierzyła Pireneje i po trzydzie- 
stu kilku dniach dotarła na plac Obra- 
doiro przed katedrą Santiago de Com- 
postela. Z Santiago udała się do Fini-
sterry, miejsca uznawanego za punkt 
końcowy drogi św. Jakuba. Właśnie 
stamtąd wróciła. Pokonała około dzie- 
więciuset kilometrów pieszo.

Na spotkanie z nami przyjecha- 
ła rowerem. Szczęśliwa, tryskająca  
radością, roześmiana. Dopiero co 
wróciła z pielgrzymki, jeszcze nie  
zdążyła nacieszyć się domem, opo- 
wiedzieć bliskim o wrażeniach z prze- 
bytej drogi, a już wpadła w wir przy- 
gotowań do następnej przygody. 
Trudnej, bo zaplanowanej na kilka-
naście miesięcy. Tym razem będzie 
to Afryka i praca polskiej wolontar- 
iuszki w Rwandzie.

Wolontariuszka Martyna
– Na onkologię trafiłam jako 

wolontariuszka, gdy miałam szesna-
ście lat. Jednak wszystko zaczęło się 
jeszcze wcześniej, gdy miałam czter-
naście lat i zaczęłam działać jako  
wolontariuszka w Stowarzyszeniu 
„Dobra Wola” u pana Jacka Zalew-
skiego. Jacek Zalewski opiekuje się 
dziećmi z porażeniem mózgowym 
(Tata Kuby – „moja Lesznowola” nr 2). 

Gdy Martyna poszła do liceum  
w Warszawie, zaczęła angażować  
się w różnego rodzaju szkolne wo- 

lontariaty. W wieku siedemnastu 
lat jako wolontariuszka pojechała 
na Ukrainę. Jeszcze nie wiedziała, 
jakkolwiek paradoksalnie by to nie 
zabrzmiało, że Ukraina jest pierw-
szym krokiem na drodze do Afryki. 

– Na Ukrainie zaskoczyła mnie 
bieda. Niewyobrażalna bieda. Nigdy 
wcześniej nie widziałam tak bied-
nych ludzi i tak skrzywdzonych 
dzieci. Opiekowałam się dziećmi 
z rodzin patologicznych i ludźmi 
bezdomnymi. Codziennie wraz  
z siostrami zakonnymi organizowa- 
liśmy dla nich posiłki. Caritas pro-
wadził tam dla dzieci coś na kształt 

przedszkola, ale potem dzieci znów 
wracały do swoich domów, do swojej 
biedy, do warunków, które w żaden 
sposób nie dawały szans, by wyrosły 
z patologii. Często do przedszkola 
przychodziły pobite, zmaltretowane 
i zawsze głodne. Rodzice się nimi 
kompletnie nie interesowali. 

Jeden z księży powiedział mi,  
gdy zbliżał się czas mojego wyjazdu, 
że jeśli poznałam trud Ukrainy, to  
teraz przede mną jest droga do Afry-
ki: „Afryka przy Ukrainie będzie 
niczym”. Jakoś wtedy nie przywiąza-
łam wagi do tych słów, ale z czasem 
myśl o Afryce wróciła.

Po powrocie z Ukrainy zaczęłam 
szukać zajęć w szpitalu. Nie wiem, 
skąd mi to przyszło do głowy. Po 
prostu czułam narastającą potrzebę 
pomagania, oddania siebie drugiemu 
człowiekowi. Tak trafiłam do Cen-
trum Onkologii w Warszawie. 

Byłam na oddziale nowotworów 
piersi. Jednocześnie jeździłam na 
wolontariat do szpitala w Międzyle-
siu. Tam jest oddział onkologii dla 
dzieci. Gdy miałam osiemnaście lat, 
zostałam na oddziale onkologii koor-
dynatorem wolontariuszy w Centrum 
i opiekowałam się chorymi na innych 
oddziałach. Na jednym z nich było 
wielu chłopców chorych na raka. 

Wiem, że to zabrzmi może dziw- 
nie, ale podczas pracy z nimi doszłam 
do wniosku, że muszę się znaleźć na  
szlaku św. Jakuba. Szczególnie wpły- 
nął na to jeden przypadek.

Opiekowałam się młodym chło- 
pakiem, który miał bardzo zaawanso- 
waną chorobę nowotworową. Nad-
szedł czas, kiedy zbliżało się to, co 
w jego przypadku było nieuchronne. 
Siedziałam przy nim dzień i noc. 
Pewnego dnia zaczął przy mnie od-
mawiać różne modlitwy. Powiedział 
mi też, że jestem jego aniołem i że na 
pewno Bóg mu mnie zesłał. Następ-
nego dnia zmarł.

fot. z archiwum prywatnego Martyny Sobczyk

Martyna ma dwadzieścia trzy lata.  
Na swoim blogu napisała, że kocha ży- 
cie. Jej pasją są podróże, bieganie, joga,  
a także pomaganie innym ludziom. Dzie-
lenie się z nimi swoim szczęściem i dawa-
nie cząstki siebie drugiemu człowiekowi.

W poszukiwaniu 
szczęścia
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Bardzo to przeżyłam. Nie wie- 
działam, co ze sobą zrobić, a ponie-
waż jestem osobą wierzącą, poszłam 
do księdza i opowiedziałam mu o tych  
ostatnich dniach życia chłopaka.

Ksiądz wysłuchał mnie i powie-
dział: „Martyna, uznaj to za swego 
rodzaju znak i pomyśl, co mogłabyś 
dla ludzi zrobić. – Ja mam plany – od- 
powiedziałam księdzu. – Chciałabym  
założyć fundację, chciałabym poma-
gać ludziom, wyjechać do Afryki. 
Co jeszcze mogę zrobić? Jak odebrać 
ten znak? – Sama zobaczysz, zro- 
zumiesz…”. 

I pomału wszystko zaczęło mi się 
w głowie układać. Poszłam na szlak 
św. Jakuba. Po drodze wszystko so-
bie przemyślałam. Pierwszego wrze-
śnia wyjeżdżam na rok do Afryki. 
Mam w głowie pewien plan, potem 
chcę założyć fundację, ale wszystko 
powoli. Krok za krokiem.

Czym jest szczęście?
– Kiedy wygrałam konkurs na 

najlepszą wolontariuszkę organizo- 
wany przez Fundację „Świat na tak”  
i wraz z siedmioma innymi wspania-
łymi wolontariuszami wyjechałam do  
Rzymu, jeszcze bardziej zaczęłam 
się angażować w pomaganie innym.

Jeździłam do szkół i opowiada- 
łam dzieciom, na czym polega wo- 
lontariat. Tłumaczyłam, że pomoc 
nie polega na dawaniu komuś pienię-
dzy, że czasem wystarczy zwykły 
gest, podanie ręki, jeden uśmiech, 
chwila spędzona z drugim człowie-
kiem. To więcej znaczy niż pienią-
dze, a ludzie o tym zapominają. 

Wolontariat to oczywiście po- 
moc drugiemu człowiekowi, ale po-
magając komuś, pomagamy sobie.  
W każdym człowieku, w nas, w ser-
cu jest ukryta potrzeba pomagania, 
tylko musimy ją wydobyć. Odkryć, 
uwolnić. To nie jest wcale tak, że 
oddajemy innemu człowiekowi swój 
czas, że się poświęcamy. Otrzymu- 
jemy w zamian coś, co pozostaje  
w nas na lata. To nie są rzeczy ma-
terialne, tylko wartości, których nie 
da się opisać, jeśli się tego samemu 
nie przeżyje. Pomaganie to nie jest 
litość. Jak się zacznie, nie można 
skończyć. 

 …wszystko, czego doświadcza 
się, pomagając drugiemu człowieko-
wi, to coś więcej niż wszystkie mate-
rialne rzeczy, to coś, co otrzymujesz 
od innych, wypełnia Twoje serce mi- 
łością i radością, uczy Cię jak wiele 
masz, a zarazem jak niewiele potrze-

bujesz, aby żyć, żyć szczęśliwie i zda- 
jesz sobie sprawę, że to szczęście leży 
w Twoich rękach! (z bloga Martyny)

Czasem, gdy opowiadam o wo- 
lontariacie, o opiekowaniu się chory- 
mi, ludzie zadają mi pytanie, czy ja 
się do tych swoich podopiecznych 
przywiązuję. Czy przeżywam ich 
cierpienie i ból? 

Uczucia do drugiego człowie- 
ka zawsze mogą się pojawić i tego 
nigdy nie można przewidzieć. Ale  
po pewnym okresie pracy w wolon-
tariacie można wypracować to, że 
kiedy wychodzę ze szpitala, mam 
swoje życie. 

Przez wolontariat tak wiele moż-
na się nauczyć, spotkać tak różnych  
i wspaniałych ludzi, że czasem moż- 
na zmienić swoje życie. Zmienić 
wartości. 

Po liceum studiowałam na kie-
runku praca socjalna na Uniwersyte-
cie im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Potem skończyłam szkołę 
masażu, czym zajmuję się obecnie, 
jeśli jestem w Polsce.

Podczas marszu szlakiem św. Ja- 
kuba do Santiago de Compostela 
moje umiejętności bardzo się przyda-
ły. Każdego dnia udzielałam pomocy 
ludziom, którzy doznawali urazów 
na szlaku. Ludzie mieli problemy  
z kolanami, nogami, stawami i co raz 
to słyszałam, jak ktoś wołał: „Marty-
na, Martyna”. Nazwali mnie w koń- 
cu Matką Teresą z Polski. 

Od pierwszego dnia, idąc na  
Camino, pytałam ludzi: „Czym jest 
dla was szczęście?”. Potem zmody- 
fikowałam treść pytania. Pytałam  
o szczęście w danym dniu wędrów-
ki. Zawsze wieczorem po przejściu 
określonego odcinka szlaku pytałam 

Żyć ekstremalnie
– W ubiegłym roku byłam na 

pielgrzymce do Częstochowy i po 
pielgrzymce przebiegłam pierwszy  
w życiu maraton. Miałam kontuzję  
kolana i lekarz powiedział mi, że-
bym się przestała wygłupiać, bo to 
poważna kontuzja. Po zakończonej 
rehabilitacji, zaczęłam pracować nad 
kolanem. Zaczęłam biegać. Pojecha-
łam do Włoch i tak się rozbiegałam, 
że przebiegłam maraton. To jest do- 
wód na to, że wszystko siedzi w na- 
szej głowie. Jeśli w naszej głowie 
będzie przekonanie, że zdołamy po-
biec – to pobiegniemy. Nie ma rzeczy 

niemożliwych, potrzebne jest tylko 
„przyzwolenie” w głowie. 

Ja dzięki temu „przyzwoleniu” 
głowy zwiedziłam wiele krajów, ale 
teraz czeka mnie nie lada wyzwanie 
– Afryka. A konkretnie Republika 
Rwandy, niewielkie państwo w środ-
kowo-wschodniej Afryce, położone 
pomiędzy dwoma większymi sąsia-
dami, Demokratyczną Republiką 
Konga na zachodzie a Tanzanią na 
wschodzie. Graniczące z Ugandą na 
północy i Burundi na południu.

Jadę tam dzięki fundacji księży pal- 
lotynów, którzy wysyłają do Afryki 
wolontariuszy (fundacja SALVATTI). 

ludzi. Spisywałam odpowiedzi, bo 
każdego dnia miałam do czynienia  
z innymi ludźmi, i porównywałam 
je. Pytałam o szczęście i radość  
w życiu.

Któregoś dnia spotkałam grupę 
ludzi, którzy powiedzieli mi: „Ach, 
to ty jesteś ta Matka Teresa z Polski, 
która wypytuje o szczęście. Wiesz, 
że potem ludzie idą szlakiem i cały 
czas myślą o szczęściu?”. I to było 
cudowne, że każdego dnia ludzie my- 
śleli o szczęściu. Nie myśleli o tym, 
co było, i o tym, co będzie. Żyli tu  
i teraz, i cieszyli się chwilą. 

Kiedy po miesiącu wędrówki 
ludzie wracają do swojego normal-
nego życia, przeżywają szok. Tu po 
drodze podziwiali piękno krajobra- 
zu, nieznane widoki, myśleli o szczę- 
ściu, oczyszczali swoje głowy ze 
złych, niepotrzebnych problemów  
i myśli i nagle… to się kończy. Czas 
wracać do codzienności. A przecież 
wystarczy tylko zmienić trochę usta- 
wienia w swojej głowie, szukać ka- 
żdego dnia czegoś pozytywnego,  
drobnych powodów do radości  
i świat będzie inny. 

Idąc szlakiem, doznałam pew- 
nego dnia wspaniałego uczucia. Ra- 
dość we mnie była tak wielka, że 
przestałam zamartwiać się jakimi-
kolwiek problemami. Liczyło się tyl- 
ko „tu i teraz” oraz szczęście bijące 
z mojego serca. Po prostu szłam i cie- 
szyłam się, że idę, że podziwiam 
krajobrazy, że kompletnie o niczym 
nie myślę. 

To była wspaniała wyprawa 
przed Afryką, gdzie będę musiała 
przeżyć ciężkie chwile. 

…nie ma rzeczy niemożli-
wych, potrzebne jest tylko 
„przyzwolenie” w głowie. 

…w każdym człowieku jest 
ukryta potrzeba pomagania, 

tylko musimy ją wydobyć.
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Raz do roku  
na błoniach…

Czerwono-zielone wiatraczki wirowały w podmuchach wiatru, 
symbolizując Święto Gminy Lesznowola. Były w dłoniach  
maluchów i krążyły wśród straganów miotane ciepłym wiatrem.  
To był fajny dzień. Jak co roku mieszkańcy gminy obchodzili 
wspólne święto.

W Rwandzie będę przez cały rok,  
ale nie w jednym miejscu. Będę pra-
cowała w szpitalach prawdopodobnie 
na terenie całej Rwandy. Teraz bę- 
dę poddawać się serii szczepień, bo  
w szpitalu człowiek jest narażony na 
różne niespodzianki. 

W tym roku w sanktuarium na  
Krzeptówkach w Zakopanem, gdzie 
są księża pallotyni, spotkałam księ- 
dza, który w Rwandzie spędził trzy- 
dzieści cztery lata. Opowiedział mi  
o miejscach, w których będę, o lu- 
dziach, zwyczajach, uczył języka 
kinyarwanda. Przygotował mnie na 
spotkanie z Afryką i na spotkanie  
z Rwandą. 

To jest właśnie moje życie. Kie- 
dy podróżuję po świecie, mam czas, 
żeby biegać (szykuję się na trudne 
maratony w tym roku), chodzić, 
uprawiać sport i pomagać ludziom. 
Moje serce jest wtedy wypełnione 
szczęściem i radością. Uważam,  
że warto żyć ekstremalnie. ■

…po prostu szłam 
i cieszyłam się, że idę.
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Widomo, że najlepsza grochów- 
ka jest od strażaków. Że karkówka  
z grilla najlepiej smakuje na masowej 
imprezie, a lody, gofry, wata cukrowa 
i lizaki są gwarancją szczęścia dzie-
ciaków. Nie zabrakło więc słodyczy 
dla najmłodszych i czegoś na ząb 
dla nieco starszych. I choć jedzenie 
nie jest w tym dniu najważniejsze, 
to stanowi jego przyjemny element 
uzupełniający. Były więc przysmaki 
kuchni litewskiej i tatarskiej, piero-
gi z różnym nadzieniem, wędzona 
słonina, była lemoniada z czarnego 
bzu i mrożona granita w wielu sma-
kach i kolorach tuż obok „królestwa 
ziemniaka”.

Bardziej wysportowanych obo-
wiązywało hasło: „Mały sport… 
Wielka radość”. Można więc było po- 

strzelać z łuku, poturlać się w wiel- 
kich kulach, powalczyć z profesjo- 
nalnym przeciwnikiem, pograć  
w piłkarzyki i bilard, a na koniec  
zjechać z dmuchanej zjeżdżalni. 

Wśród stoisk z miodem, wikli- 
nowymi koszykami i włóczkowy- 
mi zabawkami, dzieci bawiły się  
w małego inżyniera, robiły pierw- 
sze w swoim życiu mydła, rzeźbiły  
w glinie i próbowały swoich sił  
w zawodzie kucharza.

Na scenie zespół „Tęcza” spo-
kojnie wprowadzał w piknikowy 
nastrój, a potem Majka Jeżowska 
porwała nie tylko maluchy. „Pew-
na jestem, że nie najgorszy idzie 
dzień…” – śpiewała, a potem roz-
dawała zdjęcia i płyty. Na święcie 
Lesznowoli nie mogło zabraknąć 

pokazu taneczno-muzycznego pań  
ze Stowarzyszenia Chinek w Polsce  
i corocznego konkursu wiedzy o gmi- 
nie. Wieczór należał do Raya Wilso-
na, ostatniego wokalisty legendarnej 
grupy Genesis.

Na pamiątkę święta niektórzy 
pokusili się o wspólne zdjęcie z pan- 
ną i smokiem, postaciami z herbu  
gminy. Panna miała czerwoną suk- 
nię, smok był zielony i tylko ze wzglę-
du na licznych strażaków nie zio- 
nął ogniem. ■
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Do wielu domów trafiliśmy w czasie naszych dzien- 
nikarskich spotkań, ale ten wydaje się szczególny. Odno-
simy wrażenie, że czas się tu zatrzymał i że gospodyni 
ogromnie dba o to, by tak było.

Wszędzie zdjęcia, z których patrzą krewni i znajomi 
pani Jadwigi. Obrazy przedstawiające świętych, pamią- 
tki z licznych podróży, bibeloty. Na półkach, w gablot-
kach, na stolikach i w każdym miejscu, które się do tego 
nadaje, stoją w ramkach zdjęcia dzieci, wnuków, kwiaty 
i jakieś drobiazgi, z których każdy ma swoją historię. 
Przechodzimy z pokoju do pokoju, gospodyni zatrzymuje 
się co chwilę, bierze w rękę zdjęcie i opowiada. Siadamy 
do rozmowy.

Pani Jadwiga otwiera albumy ze zdjęciami. Kładzie 
przed sobą zapisane zeszyty i stertę luźnych kart, na 
których zapisuje to, co jest według niej zapisania warte. 
Pisze o tym, co przeżyła, co widziała, co chciałaby po- 
wiedzieć. Jest tu i wiersz o dawnym Megasamie na Pu- 
ławskiej, i o sprzedawczyniach na bazarze, są wiersze  
o zwykłych dniach i polityczne manifesty. Nazbierało 
się tego niemało. Widać, że pani Jadwiga lubi tę swoją 
twórczość. Lubi pisać i lubi czytać to, co napisała. 

Rodzina
– Przez całe życie, dopóki nie przeprowadziliśmy się 

do Wilczej Góry, chodziliśmy z mężem na dwunastą do 
kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach. 
Mieszkaliśmy na ul. Gruchacza na Ursynowie – mówi 
pani Jadwiga, przeglądając rodzinny album. 

O, tu jest mój Miruś, młodszy syn z synową. Obok jej 
siostra i mój drugi syn, starszy. Mam też i córkę, ale na 
tym zdjęciu jej nie ma. Będzie gdzieś na innym. Mieszka 
w Ameryce. Skończyła pedagogikę, psychologię i mate-
matykę. Miała robić doktorat, ale dowiedziała się, że ma 
raka w węzłach chłonnych, załamała się i nic z doktoratu 
nie wyszło. 

Tu jest cała rodzina. Szykowałam przyjęcie na wesele 
młodszego syna i tak byłam zajęta, że nawet nie zdąży-
łam pójść do fryzjera, tylko czapkę na głowę nałożyłam  
i pobiegłam na ślub cywilny. 

Przy każdym zdjęciu, a jest ich wiele, pani Jadwiga 
objaśnia, kto na nim jest i z jakiej okazji zostało zrobione. 

– To zdjęcie z dwudziestopięciolecia naszego ślubu,  
a tu z pięćdziesięciolecia. Zostaliśmy zaproszeni do urzę-
du gminy i tam była okazjonalna uroczystość. Wręczono 
nam medale i było bardzo przyjemnie. 

Tu mam zdjęcie jednego z moich krewnych, którego 
wychowywałam. Ciotka moja miała czterech chłopców  
i męża pijaka. Gdy najmłodszy chłopiec miał rok, umar- 
ła. Trzeba było jakoś tym dzieciakom pomóc, więc wzię- 
łam najmłodszego do siebie i chowałam do piętnastu lat, 
a tamtym trzem pomagałam, jak mogłam. W każdą sobo-
tę i niedzielę przychodzili do mnie na obiady. Gotowałam 
dziesięć litrów rosołu i piekłam dwa kurczaki. Przygoto- 
wywałam ich do komunii świętej, a nie były to dzieci 
łatwe. Jeden z chłopców nawet stodołę podpalił. Miałam 
swoich troje i tego czwartego. 

Zawsze pomagałam biednym dzieciom. Jak moje 
dzieci chodziły do szkoły, to byłam przewodniczącą ko- 
ła pomagania dzieciom. Nigdy nie zapomnę, jak biedne 
dzieci z Krasnowoli, z rodzin, w których było po pięcio- 
ro czy sześcioro rodzeństwa, przynosiły do szkoły chleb 
z cukrem, bo matka nie miała nic innego, by dać im do 
szkoły. Dzieci bogatych miały w szkole obiady. Dotąd 
wierciłam dziurę w brzuchu dyrekcji, aż w końcu te bie-
doty też jadły w szkole obiady. 

Dawniej było inaczej. Ludzie sobie bardzo pomagali. 
Ja zawsze swoimi plonami dzieliłam się z biedniejszymi 
koleżankami. A i dziećmi koleżanek często się opieko-
wałam, bo mąż się upił, a one musiały iść do pracy i nie 
miały z kim dzieciaka zostawić. Teraz ludzie nie siadają 
razem na trawie, nie przynoszą kompotu z rabarbaru i nie 
spędzają razem czasu.

Podróże
– Byłam w Ameryce. Wszystkie stany zwiedziłam. 

Proszę obejrzeć te zdjęcia. Byłam na Florydzie, podzi- 
wiałam wodospad Niagara. Córka zabrała mnie do 

fot. z archiwum prywatnego Jadwigi Stokłuskiej

Scena jak z romantycznego 
filmu. Stoimy pod domem, 
a pani Jadwiga Stokłuska  
z balkonu recytuje nam je- 
den ze swoich wierszy.  
Bijemy brawo, pani Jadwiga 
śmieje się, kłania, dziękuje 
za oklaski. Zapowiada się 
interesująco. 

Album  
wspomnień

Tunezji, byłam na Majorce i w wielu innych miejscach 
na świecie. W Ameryce bardzo często razem z Polonią 
chodziłam na różnego rodzaju pochody i manifestacje.  
O, tu mam zdjęcie z takiego pochodu.

Oj, mówię państwu, trochę w życiu zobaczyłam  
i przeżyłam. Proszę zobaczyć, na tym zdjęciu dobrze  
widać, jak się człowiek w życiu zmienia. Tu jestem mło- 
da, a tu taka starzyzna się zrobiła (śmiech).

O, tu jest znowu Miruś z synową, bo ten starszy  
syn zmarł na serce. A to jestem ja w Ameryce z moją 
córusią, w jej domku w górach. Siedzę i trzymam nogi 
w zimnym potoku, a ona mi te nogi masuje, bo mi od 
chodzenia spuchły. 

To jest polski kościółek w Nowym Jorku, do którego 
chodziłam się pomodlić.

…kiedy już posadziłam drzewa, 
krzewy to poczułam, że jestem 

na swoim.
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Jak przyjdzie wena
– Pochodzę z rodziny rolniczej. Mój ojciec był rolni-

kiem i jego ojciec też był rolnikiem. Gospodarstwo mieli- 
śmy na Ursynowie przy ulicy Gruchacza. Dziadek, kiedy 
zachorował i nie mógł już pracować, podzielił gospodar- 
stwo między swoje dzieci. Mój ojciec i jako najstarszy,  
i z racji tej, że najwięcej w gospodarstwie pracował i po- 
magał w utrzymaniu dzieci, dostał najwięcej.

Później mój ojciec podzielił to, co dostał, między 
mnie, siostrę i dwóch braci. Mnie przypadła część wła-
śnie przy Gruchacza. Przez sześćdziesiąt siedem lat nie 
mogłam nic na tej działce zrobić. Nie mogłam wybudo-
wać domu. 

Najpierw nie pozwolono na budowę, bo miała być 
autostrada A2. Potem nie mogłam się pobudować, bo 
miała powstać południowa obwodnica i tak jest do dziś. 
Działka ogrodzona stoi i ani w lewo, ani w prawo. 

Teraz to i sił już bym nie miała, żeby coś tam zrobić. 
Przeszłam osiem poważnych operacji, miałam przebite 
serce, mam teraz rozrusznik, więc muszę trochę na sie- 
bie uważać.

Lubię rolnictwo. Nawet jak pracowałam, to po pra- 
cy krowiak rozrzucałam na działce i uprawiałam ziemię. 
A ziemia tam była urodzajna. Jak moja mama, którą dwa- 
dzieścia siedem lat się opiekowałam, miała ochotę na kwa- 
szone ogórki, to jej na zimę sto weków robiłam i ona je 
przez zimę zjadała. Gdy ojciec zachorował na raka krtani 
i chciał zjeść grzyby, to mu te grzyby przez sitko przecie-
rałam, żeby mu dogodzić.

Jeździłam pod Megasam na Puławskiej ze swoimi 
warzywami i tam je sprzedawałam. Ludzie ustawiali się 
do mnie w kolejce. Raz nawet napisałam na tę okolicz-
ność taki poemat.

„Megasamie, Megasamie, 
ty handlowych ludzi naokoło siebie masz, 
bo ta niska renta nie starcza w sam raz. 
Więc każdy hoduje, a potem handluje, 
by życie ratować i żyć w sam raz. 
Wszyscy się tu znają i wszyscy kochają, 
wszyscy wspólny język mają. 
Ten ma ładne buraczki, ten chwali się fasolą, 
a mnie serce boli – kiedy mój towar odbiorą? 
Tu widzę znajomą, a tam znajomego, a mój towar 
jak stał, tak stoi. Do niczego.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie, 
posłuchajcie teraz, co wam właśnie powiem. 
Ta fasolka jest dobra, gotuje się jak bania, 
z mojego ogródka bez nawozów siania...”. 

Rzeczywiście moja fasolka, karłowata złota saxa 
była taka dobra, że kolejki się do mnie ustawiały i ludzie 
gdzie indziej fasolki nie kupowali, tylko u mnie. 

Pamiętam, miałam pod Megasamem sąsiada, który na 
straganie miał piękne, duże pomidory i bardzo smacznie 
je jadł. Co było żywą reklamą jego towaru. 

Zapisałam to na swoich kartkach tak: 
„Miałam sąsiada, co pomidory smacznie zajadał. 
Klient się pyta – panie są smaczne? – Oj słodkie. 
– Poproszę pół kilo, albo kilo zmieszczę. 
Spojrzałam na niego, brzuch miał niemały. 
Więc brał, by brzuch był wypełniony cały. 
Gdy wciskał do torby uśmiechnął się szczerze. 
Zjem wszystkie, nikt mi nie zabierze”.

Jak mnie najdzie wena, to zawsze siadam i piszę.  
I tak jest od wielu lat. 

„Przy Megasamie są sprzedawczynie dwie, 
co mają piękne kwiaty swe. 
Aż serce się do nich rwie. Czerwone róże wabią mnie. 
Rumiany białe, mieczyków moc, to wszystko 
daje radości moc. 
W sobotę handel jest tu niemały, nastał czas letni,
kwiaty staniały. 
A te kobiety kwiaty kochają i całe naręcza 
kwiatów dźwigają. 
A jeszcze serce dla kwiatów mają…”.

Pani Jadwiga pisze dla siebie, pisanie sprawia jej 
przyjemność, daje radość, więc niech pisze jak najdłużej. 
Skończyła zaledwie osiemdziesiąt cztery lata, więc pew-
nie jeszcze niejedną kartkę zapisze, tym bardziej że teraz 
trafiają się jej utwory odnoszące się do bieżącej polityki, 
a ta, jak wiemy, tematów dostarcza po kilka dziennie.

Zostawiamy poezję i wracamy do prozy. 

Wilcza Góra 
Ciężko było sprzedawać rodzinne miejsce, ale  

sąsiedztwo z domem handlowym, który został wybu- 
dowany obok działki państwa Stokłuskich, było zbyt  
uciążliwe, żeby tam zostać. Francuzi wykupili posiad- 
łość na Gruchacza, a pani Jadwiga przeniosła się do  
Wilczej Góry.

– Przeżywał człowiek bardzo fakt, że sprzedaje 
rodzinne gniazdo. Ciągle widziałam dziadka, który pra- 
cował w polu, ojca chodzącego po gospodarstwie, moje 
dzieci, które nam pomagały w polu. To było straszne  
przeżycie. Na Gruchacza, moje dzieci się rodziły i wnu- 
ki. Mieszkaliśmy wszyscy razem. Było ciężko, ale to  
było nasze miejsce. Nasze rodzinne miejsce. Obok dom-
ku był warsztat, bo mąż mój był mistrzem szewskim  
i robił buty.

Pokażę wam, jaki zrobiłam „ołtarzyk”. Pomalowałam  
i ustawiłam dwie figurki. Tu jestem ja, tu mój mąż szewc, 
a w środku zdjęcie mojego męża. 

Gospodarstwa w Wilczej Górze szesnaście lat temu 
znalazł mój syn. Powiedział: „Wiesz, mamusiu, są dwa 
gospodarstwa obok siebie. Mamusia kupi jedno, a my 
drugie i będziemy obok”. I tak się stało. Zawsze mogę na 
pomoc syna liczyć, bo samej w moim wieku, przy moim 
zdrowiu jest bardzo ciężko.

Te wszystkie figurki, które dookoła widzicie, są ma-
lowane przeze mnie. Gdy byłam w Ameryce, kupowałam 
takie gipsowe figurki, malowałam, potem córka dawała 
do wypalenia kolorów i teraz zdobią mój dom i przypo-
minają o pobycie u córki. Tu jest nawet data. Czternasty 
października tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty drugi 
rok. Lubię te figurki. Co na którą spojrzę, wezmę do rę- 
ki, to przychodzą na myśl dawne wspomnienia, kiedy 
człowiek był młody, dorastały dzieci, potem wnuki, te- 
raz już prawnuki.

W Wilczej Górze na początku było mi bardzo trudno. 
Tęskniłam do Warszawy. Mąż łatwiej sobie radził. Wa-
lery trzymał kury, kaczki, gęsi. Mieliśmy kozę i kozioł-
ka, sadziliśmy kartofle i warzywa. Wszystko mieliśmy 
swoje. Wszystko sama robiłam, a kiedy już posadziłam 
drzewa, krzewy to poczułam, że jestem na swoim. Poko-
chałam to miejsce. 

Kiedy przeżyliśmy ze sobą pięćdziesiąt jeden lat,  
zachorowałam. Miałam poważną operację, a po niej sep- 
sę. Byłam umierająca. Lekarz powiedział o tym mojemu  
mężowi. Był u mnie w szpitalu. Odwiózł do domu kole-
żanki, które akurat mnie odwiedziły, i spieszył się do do- 
mu, bo miała dzwonić córka, by się dowiedzieć, co u mnie.  
Zadzwoniła o dziewiątej wieczorem. Powiedział jej, że 
ja się dobrze czuję. Kiedy zapytała: „A jak ty się  

czujesz, tatusiu?” – nie odpowiedział. Zacharczał, upu-
ścił słuchawkę i zmarł. Załamał się. Całe życie o wszyst-
kim decydowała Jadziuchna, to jak on da sobie radę, gdy 
jej zabraknie? Ze stresu dostał zawału i umarł. 

Mówią, że starość się Panu Bogu nie udała. Ja nie na-
rzekam. Może dlatego, że dobrze to swoje życie przeży-
łam. Jak będzie zdrowie, to niczego więcej nie trzeba. ■

…jak mnie najdzie wena, 
to zawsze siadam i piszę.

moja Lesznowola
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Krzysia Górniak to jedna z najlepszych 
gitarzystek jazzowych w Europie, kompo-
zytorka, producentka, aranżerka. Obdarzona 
niezwykłą osobowością artystyczną od 
wielu lat koncertuje na scenach festiwalo-
wych i klubowych w Polsce i za granicą,  
a także w filharmoniach i teatrach muzy- 
cznych między innymi w Austrii, Francji, 
Niemczech, Grecji, Słowenii. Jej sposób 
grania to połączenie wirtuozerii z subtelną 
kobiecością.

Pod koniec maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury byliśmy na kon-
cercie Krzysi Górniak. Przedtem 
odwiedziliśmy panią Krzysię w jej 
domu. W tle rozmowy słychać było 
nagrania z płyt naszej rozmówczyni. 
Postanowiliśmy opowiedzieć o niej 
Czytelnikom „mojej Lesznowoli”. 

Jeśli w naszej gminie mamy mu-
zyka tej klasy, gitarzystkę jazzową, 
kompozytorkę, która jest w trakcie 
pisania doktoratu na Wydziale Nauk 
Humanistycznych na Uniwersytecie  
Muzycznym im. F. Chopina w War- 
szawie, która myśli o habilitacji, a jed- 
nocześnie z przyjemnością występu- 
je dla mieszkańców, to koniecznie 
trzeba ją poznać. 

Wybrałam gitarę 
– Urodziłam się w rodzinie,  

w której muzykowano amatorsko. 
Dziadek grał na skrzypcach i akorde-
onie. Tata pięknie gra na organkach. 
Gra do tej pory przyśpiewki ludowe 
i powiem szczerze, nawet myślałam, 
że powinien koniecznie wziąć udział 
w jakimś folkowym festiwalu. Mama 
w dzieciństwie grała na mandolinie. 
Ciotki ze strony mamy grały na for-
tepianie. Wszyscy grali dla przyjem-
ności i nikt nie myślał, tak jak ja,  
o graniu profesjonalnym.

Zaczęłam grać, gdy miałam  
sześć lat. Mieszkaliśmy wtedy w Gli-
wicach. Grałam w ognisku muzycz-
nym na pianinie. Ponieważ pianina  
w domu nie było, chodziłam przez rok 
do pracy mojego taty, bo tam stało  
w świetlicy zakładowej. Kiedy miałam 
siedem lat, rodzice kupili mi własne.

Potem zdawałam do szkoły  
muzycznej na fortepian. Niestety,  
w szkole były miejsca tylko w klasie 
gitary i wiolonczeli. Wybrałam gi- 
tarę, bo wiedziałam, jak wygląda. 
Wiolonczela była mi instrumentem 
nieznanym.

Może gdybym wybrała wiolon- 
czelę, grałabym w orkiestrach symfo- 
nicznych jako muzyk sesyjny i moje 
życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. 

Kiedy wybierałam gitarę, zupeł- 
nie nie zdawałam sobie sprawy z te- 
go, że jest to instrument zdominowa- 
ny przez mężczyzn. Podobał mi przez  
swoją intymność, to, że można go 
objąć, zabrać ze sobą. Po roku mia-
łam możliwość wrócić do fortepianu, 
bo w klasie zwolniło się miejsce, ale 
powiedziałam: „Nie. Zostaję przy 
gitarze”. Fortepian traktowałam ja- 
ko instrument dodatkowy.

Gdy miałam czternaście lat, 
rodzice przenieśli się z Gliwic do 
Warszawy i zdawałam do szkoły 

muzycznej II stopnia na ul. Bednar- 
skiej. Dalej uczyłam się gry na gita-
rze klasycznej. Potem przyszedł czas 
konserwatorium, jakieś konkursy, 
wyjazdy i było coraz lepiej.

W wieku siedemnastu czy osiem-
nastu lat doszłam do wniosku, że gi-
tara klasyczna to jednak instrument 
kameralny, a ja chciałam grać dla 
dużej grupy ludzi, mieć swój zespół. 

Poszukiwanie własnego miejsca
– Mieszkałam na Mokotowie. 

Wszystkie moje płyty nagrywałam  
u znajomych pod Warszawą. Albo 
jeździłam do znajomych mieszkają-
cych w Milanówku, albo po drugiej 
stronie Wisły w Sulejówku. Moko-
tów do nagrywania płyt kompletnie 
się nie nadawał. Mieszkałam w ma- 
łym bloku, a jego klimat jakoś nie 
sprzyjał twórczej inspiracji.

Potrzebowałam kontaktu z przy-
rodą. Kocham przyrodę. Uwielbiam 
chodzenie po lasach, jazdy rowerem 
po leśnych ścieżkach. Inspiruje mnie 
woda, żeglowanie, spacer wśród zie- 
leni czy podziwianie ogrodów. To 
wszystko szalenie wpływa na moją 
twórczość i słychać to w muzyce, 
którą komponuję. Brakowało mi tego 
na Mokotowie. Wiedziałam o tym 
zresztą już wcześniej, ale wiedzieć,  

Mój 
przyjaciel 
jazz 

fot. Tomasz Pędziwiatr

moja Lesznowola
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a mieć możliwość znalezienia  
właściwego miejsca, to zupełnie  
inna sprawa.

Przez sześć lat mieszkałam w Gra- 
zu w Austrii, bo tam studiowałam. 
Niewielkie, zielone miasteczko w gó- 
rach. Cisza i spokój. Przyzwyczaiłam 
się do tego spokoju i tej zieleni. Kie- 
dy po studiach przyjechałam do War- 
szawy, odmiana bardzo mi się z po- 
czątku spodobała. Ten ruch, gwar, 
to tętniące życiem miasto zrobiły na 
mnie wrażenie, ale po kilku latach 
miałam tego wszystkiego dosyć. 
Wydawało mi się, że się duszę, że nie 
mogę oddychać, że ciągle za czymś 
gonię, gdzieś uciekam. Wiedziałam, 
że takie życie nie jest dla mnie.

Szukałam własnego miejsca bar- 
dzo długo. Przez krótki czas mieszka- 
łam na Saskiej Kępie, bo tam miałam 
namiastkę zieleni, drzewa i przyrodę 
w Warszawie. Tam skomponowałam 
moją płytę pod tytułem Emotions 
(2009), a kiedy była ona na ukończe-
niu, trafiłam do Lesznowoli.

Pamiętam, że gdy weszłam do 
mojego domu, popatrzyłam na roz-
kład mieszkania, zieleń za oknami. 
Poczułam trawę pod stopami, gdy 
wyszłam do ogrodu, i powiedziałam 
sobie: „Tak, to jest to miejsce, które- 
go szukam”. Po prostu dobrze się tu  
poczułam. Mieszkam tu, lubię to miej- 
sce i lubię w nim przebywać. Tu mo- 
gę komponować, grać, zapraszać 
muzyków i razem z nimi pracować. 

Jednak jazz
– Pamiętam, że gdy miałam 

szesnaście lat, kolega dał mi bilet na 
występ Michaela Breckera, amery-
kańskiego saksofonisty jazzowego, 
laureata jedenastu nagród Grammy. 
Koncert odbywał się na festiwalu 
Jazz Jamboree w Sali Kongresowej. 
Brecker grał solo z sekwencerem, 
improwizował, tworzył, i muszę przy- 
znać, że po koncercie nogi z wraże-
nia mi się trzęsły, takie to były emo-
cje. Pomyślałam: „Ja chcę grać taką 
muzykę. To jest to, co ja chcę grać”.

Miałam siedemnaście lat, gdy 
zaczęłam się uczyć grać na gitarze 
elektrycznej. Otworzono dla mnie 

klasę gitary na wydziale jazzu na 
słynnej Bednarskiej w Warszawie, 
byłam pierwszą gitarzystką na wy-
dziale, na którym uczyłam się cztery 
lata. Potem zdałam na Wydział Jazzu 
na Universiti für Musik und Darstel-
lende Kunst (Uniwersytet Muzyczny 
i Sztuki Dramatycznej) w Grazu 
(Austria) w klasie gitary jazzowej.  
W tamtym czasie był to najlepszy 
wydział jazzu w Europie. W 2003 
roku uzyskałam stopień magistra 
sztuki na tym wydziale. Wtedy rów- 
nież nagrałam swoją pierwszą płytę 
Tales i dałam wiele koncertów w Euro- 
pie. Powstały moje pierwsze kompo-
zycje i dużo ćwiczyłam. Wówczas 
też spotkałam Pata Metheniego, któ-
ry bardzo ciepło wypowiedział się  
o mojej twórczości, co dało mi ogro-
my zastrzyk energii na dalsze lata 
pracy nad muzyką. 

Miałam zajęcia z wybitnymi mu-
zykami, takimi jak: Wayne Brasel, 
Wynton Marsalis, Mike Stern, Karl 
Ratzer, Susanne Weinert, John Aber-
crombie, Christian Rover, Garison 
Fewell, Bob Mintzer, Ron McClure, 
Billy Hart, Adam Nussbaum, Clarke 
Fischer. Te doświadczenia bardzo 
dużo mi dały. Gdy mając dwadzie-
ścia dziewięć lat wróciłam do Polski, 
postanowiłam spełnić swoje ciche 
marzenie. Założyć klub muzyczny. 

Diuna Club 
– Dla mnie wyobrażenie o klu- 

bie ograniczało się do kilku podsta- 
wowych rzeczy. Musi być scena, mu- 
zycy i ludzie, którzy będą chcieli 
słuchać muzyki. Wchodzę i gram. 
Nie myślałam o tym wszystkim, co 
wiąże się z prowadzeniem klubu. Nie 
myślałam o tym, ile trzeba zamawiać 
napoi, ile kawy, ile piwa, że trzeba 
prowadzić jakąś papierkową robotę, 
wciąż pilnować interesu. 

Zanim się o tym wszystkim prze-
konałam na własnej skórze, otworzy-
łam na Powiślu, przy ul. Dobrej klub 
muzyczny o nazwie Diuna Club, któ- 
ry przez kilka lat był kultowym miej- 
scem dla muzyków i fanów jazzu. 
Przyjeżdżali na występy sławni mu- 
zycy, była niezwykła atmosfera, 

marzenie się spełniło, ale w końcu 
przyszło zmęczenie. Zmęczenie  
nie muzyką, tylko prozą prowadze-
nia klubu. 

Co po klubie? Epizod pracy  
w Polskim Radiu. Od kwietnia 2010 
do grudnia 2011 oprócz działalności 
artystycznej pracowałam w Polskim 
Radiu jako kierownik Działu Nagrań 
i Koncertów. Zarządzałam studiami 
nagrań Polskiego Radia, między 
innymi Studiem Koncertowym PR 
im. W. Lutosławskiego i Muzycznym 
Studiem im. A. Osieckiej. 

To było bardzo ciekawe doświad-
czenie, lecz praca głównie admini-
stracyjna, z elementami kreatywny-
mi. Udało mi się zbudować stronę 
internetową studiów nagrań Polskie-
go Radia, która działa do tej pory,  
a także pojechać na targi Musikmes-
se we Frankfurcie nad Menem. By-
łam jednak już tak spragniona grania 
i tworzenia, że jak tylko zakończy-
łam pracę w radiu, to natychmiast 
powstała płyta Feelings. Muzyka 
grała we mnie do tego stopnia, że  
w stworzyłam ją w trzy miesiące. 

Od pięciu lat jestem wolnym 
strzelcem. Udzielam się jako członek 
zarządu w Mazowieckiej Fundacji 
Kultury „Diuna”, pozyskuję środki 
na nowe projekty. Gram koncerty, 
komponuję muzykę, nagrywam ko-
lejne płyty, udzielam lekcji gry  
na gitarze.

Gram jazz
– Co jest w jazzie? Jazz to wol-

ność. Za każdym razem, zależnie od 
stanu i nastroju, utwór można grać 
inaczej. Jasne, że ogranicza nas język 
muzyczny, który ćwiczyliśmy i który 
jest nam znany. Jednak jazz pozwala 
nam za każdym razem konstruować  
inną opowieść. Poza tym daje możli- 
wość kontaktu z publicznością. Po-
zwala na improwizację, sprawia,  
że każdy koncert jest inny. 

Inny, bo za każdym razem jest 
inna publiczność, inne reakcje i inna 
moja muzyka powodowana uniesie-
niem i reakcją publiczności.

Ostatni większy koncert, na któ- 
rym dominowała improwizacja, gra-

łam podczas premiery mojego  
najnowszego albumu Moments 
(2016) w Studiu Koncertowym PR 
im. W. Lutosławskiego. Było to nie-
zwykłe przeżycie, gdyż akustyka  
tej sali jest wręcz legendarna.

Pamiętam wspaniałe koncerty 
z orkiestrami w związku z promo-
cją płyty Tribute to Nat King Cole 
(DUX 2015), którą nagrałam z Ma- 
ciejem Miecznikowskim i Atom 
String Quartet. Płyta była hołdem 
złożonym niezwykłemu wokaliście 
Nat King Cole’owi, a ja podczas 
koncertów czułam, jak ze wszyst- 
kich stron otulają mnie smyczki. 
Graliśmy między innymi koncert  
z Orkiestrą Symfoniczną im. K. Na-
mysłowskiego w Zamościu pod dy-
rekcją Tadeusza Wicherka, który jest 
również mieszkańcem naszej gminy. 
W pamięci utkwił mi szczególnie 
koncert z Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Świętokrzyskiej w Kiel-
cach pod dyrekcją Macieja Tarnow-
skiego. Na widowni było dziewięćset 
osób, graliśmy cztery bisy. Miałam 
tam wiele partii solowych, bo kon-
cert był w dużej mierze oparty wła-
śnie na moich partiach gitarowych. 
Wspaniały koncert, piękna muzyka  
i niezapomniane przeżycie. 

Stąd wziął się pomysł na mój 
najnowszy projekt: „Krzysia Gór-
niak i orkiestra smyczkowa” i nad 
tym teraz pracuję. Będą to najlepsze 
kompozycje z moich trzech ostatnich 
płyt w aranżacji na kwartet jazzowy 
i orkiestrę. Tu muszę wspomnieć, 
że co roku wspiera moją twórczość 
nasza gmina. Proszę zobaczyć, na 
kopertach płyt z moimi nagraniami 
jest wśród sponsorów herb naszej 
gminy i logo Gminnego Ośrodka 
Kultury.

W moich kompozycjach opowia-
dam o sobie i o swoich przeżyciach, 
bo tego nie da się rozdzielić. Proszę 
popatrzeć na tytuły moich płyt. 
Emocje, uczucia, momenty. Płyta 
Feelings jest dla mojego taty. Powsta- 
ła, gdy leżał po zawale w szpitalu. 
Drugi utwór z tej płyty przyniosłam 
tacie do szpitala, dałam słuchawki 
i powiedziałam: „Słuchaj. To dla 

…zaczęłam grać, 
gdy miałam sześć lat.
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o sprzęcie, dziewczynach i czasem  
o muzyce. Po prostu nie miałam  
z nimi o czym rozmawiać, a szu-
kałam odpowiedzi na wiele pytań. 
Zdałam więc zaocznie na filozofię.  
Z logiki dostawałam same piątki  
i szóstki. Lubiłam czytać dzieła Kan-
ta, Gadamera, Wittgensteina. Czyta-
łam w pociągu z Grazu do Warszawy 
i z Warszawy do Grazu.

W 2000 roku Krzysia Górniak 
uzyskała stopień magistra Wydziału 
Filozofii na Uniwersytecie Warszaw- 
skim, broniąc pracę na temat Johna 
Cage’a. Jest w trakcie pisania dokto- 
ratu na temat powiązań między im-
prowizacją a filozofią. W tym samym 
czasie grała na wielu festiwalach  
i w wielu klubach jazzowych w Pol-
sce i Europie, uczestniczyła w kil- 
ku trasach koncertowych po Grecji  
i Francji. Wydała siedem płyt, któ-
rych jest kompozytorem, aranżerem 
i producentem: Tales (2002), Ultra 
(2004), Garden of Love (2008), Emo-
tions (2009), Feelings (2012), Tribute 
to Nat King Cole (2015), Moments 
(2016).

Krzysia Górniak ma jeszcze jed- 
ną pasję. Nurkuje i żegluje. Uczyła 
się nurkowania w niemieckiej szkole.

– Pod wodą jest cudownie. Jest 
taki spokój i cisza. Pod wodą jest 
tak, że człowiek o niczym nie myśli. 
Oglądałam rafy, bawiłam się z ryba-
mi, tańczyłam z nimi, siedziałam na 
dnie. Miałam wrażenie, że pod wodą 
następuje totalne oczyszczenie. Jak 
tylko przychodzi pod wodą jakaś 
myśl związana z życiem na powierz- 
chni, zostaje odcięta, bo myśli się 
o oddechu i o tym, co przede mną. 
Nurkowanie jest dla mnie pewnym 
rodzajem mistycznej medytacji.

I taką panią magister, niedłu- 
go doktor czy może profesor, która  
na gitarze gra jazz, mamy w na- 
szej gminie. ■

ciebie. Jest jesień, pada deszcz… 
Wracaj do zdrowia”. I wrócił... 

Druga ścieżka
Krzysia Górniak nagrała już sie- 

dem płyt, z czego pięć z własnymi 
kompozycjami, ale jazz, gitara, kon-
certy to artystyczna strona jej życia. 
To jedna ścieżka prowadząca przez 
życie. Jest i druga. 

Ukończyła liceum plastyczne  
i otrzymała dyplom technika wysta-
wiennika. Do dziś maluje i rysuje. 
Rysowała, jak pamięta, od dziecka. 
Chodziła na kółko plastyczne,  

a potem do liceum plastycznego.  
W szkole wygrała ogólnopolski kon- 
kurs fotograficzny liceów plastycz-
nych, bo też interesowała ją fotografia. 

Po liceum myślała o studiach na 
ASP, ale zwyciężyła muzyka, choć 
malowania nie odłożyła na półkę. 
Miała wystawy swoich prac w Wied-
niu, dwie wystawy w Grazu i jedną 
w Warszawie.

Studiowała też filozofię (mówi  
o sobie „kobieta renesansu”), w okre-
sie studiów muzycznych.

– Na wydziale jazzu na Bednar-
skiej byli sami faceci. Mówili tylko  

…byłam spragniona 
grania i tworzenia.

…w moich kompozycjach 
opowiadam o sobie i o swoich 

przeżyciach.

moja Lesznowola
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To było to! Niby zwykła majówka. 
Malowanie buziek, występy na scenie, 
cukrowa wata, zjeżdżalnie, kiełbaski 
z grilla i włoskie lody, ale w tym cie-
płym dniu w Nowej Iwicznej wyda-
rzyło się coś jeszcze. – Spełniło się 
marzenie niejednego chłopca i…  
niejednej dziewczynki.

Szybciej 
 żołnierzu!

Panowie z grupy rekonstrukcyj-
nej Devil Dogs potraktowali sprawę 
poważnie i w pełnym umundurowa- 
niu przeprowadzili rekrutację na 
żołnierza. Trudno powiedzieć, czy 
bardziej przeżywali ją mali żołnie-
rze, czy ich rodzice, ale kolejka była 
długa, a stres dla chętnych podwójny. 
Bo z jednej strony liczyła się spraw-
ność, z drugiej sprostanie oczekiwa-
niom tatusiów, którzy też by chcieli, 
a jednak… to przecież dla dzieci.

 Tor łatwy nie był, a do tego trze- 
ba było jeszcze się przygotować. Były  
więc barwy ochronne, kamizelki  

i ten krzyk, który pewnie niektórym 
jeszcze przyśnił się w nocy: „Szyb-
ciej, żołnierzu! Dawaj, żołnierzu! 
Niżej głowa, żołnierzu!”. Potem je- 
szcze kilka celnych strzałów do tar- 
czy, dyplom i mały żołnierz w bar-
wach ochronnych, mógł wmieszać 
się w majówkowy tłum. 

Rodzice fotografowali każdy  
etap zdobywanej sprawności, nie 
szczędząc swoich profesjonalnych 
uwag. Zabawa trwała przez wiele 
godzin, a chętnych do służby nie 
brakowało. Satysfakcji nie krył za- 
prawiony na misjach wojskowych  

na Wzgórzach Golan, w Kosowie  
i w Iraku, radny płk Krzysztof Kli-
maszewski, który wpadł na pomysł 
zaproszenia grupy.

Wielka Majówka w Nowej Iwicz- 
nej przeminęła, pozostawiając kolo- 
rowe wspomnienia i dyplomy wiszą-
ce na ścianach dziecięcych pokojów. ■
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Przyglądamy się koniom, które ani na moment nie 
spojrzały w naszą stronę. Spokojnie robią swoje. Jeden 
przykuwa naszą uwagę. Ma bujną czarną grzywę, długi, 
piękny, solidnie owłosiony ogon, mocne nogi zakończone 
dużymi kopytami i obfite szczotki przy pęcinach.

– To Tinker, koń rasy irlandzkiej – zaspakaja naszą 
ciekawość pani Ewa. – Konie tej rasy charakteryzują się 
spokojnym temperamentem. Jak go coś zaniepokoi, to 
podnosi wyżej głowę, szeroko otwiera oczy, rozgląda się 
i zastanawia, czy jest powód do strachu, czy go nie ma. 
Nie reaguje gwałtownie, nie wpada w panikę. Jest bardzo 
lubiany przez dzieci, choć i dorośli lubią go dosiadać. 

– To jest klacz, która w odróżnieniu od innych koni 
potrafi sobie usiąść i siedzieć w takiej pozycji, że aż się 
prosi, żeby przed nią stoliczek z kawusią postawić – do-
daje pani Ela. –Jak tak pierwszy raz usiadła, to myśleli-

śmy, że jest chora, ale okazało się, że chciała się tylko  
w nogę podrapać, a na siedząco było wygodniej. Teraz 
już nas nic u tego konia nie dziwi. 

Konie tej rasy są piękne, mądre, doskonałe do hipo-
terapii, ale trudne w utrzymaniu w naszych warunkach. 
Szczególnie te szczoty przy pęcinach szybko się błocą  
i trzeba o nie dbać, czyścić, żeby się nie posklejały, żeby 
nie utworzyła się jakaś gruda.

Najczęściej używaną polską rasą w hipoterapii są 
hucuły. Górskie koniki, niewysokie, w granicach metra 
i trzydziestu paru centymetrów, spokojne, cierpliwe. 
Zresztą mamy tu różnorodność rasową. Bo jest jeszcze 
haflingerka – efekt krzyżowania czterech ras koni: nor-
dyckiej, bośniackiej, huculskiej i czystej krwi arabskiej. 
Ten biały to krzyżówka fiorda z koniem rasy małopol-
skiej, jest też folblutka po wyścigach.

W tym momencie pani Ela postanowiła zwrócić 
uwagę koni na naszą obecność. Garść świeżego siana 
miała zachęcić je do podejścia bliżej, ale oszałamiającego 
sukcesu nie było. Zainteresował się sianem tylko jeden, 
który miał przed słońcem osłonięte oczy. Dowiedzieliś- 
my się, że jest to klacz, wspaniała do hipoterapii, bo bar-
dzo cierpliwa. Jak się jej powie: „Stój”, to cierpliwie stoi 
z dzieckiem na grzbiecie i ani drgnie. Jak trzeba dziecko 
dobrze wybujać, to też się na nią sadza, bo robi to bardzo 
dokładnie. Pięknie skacze przez przeszkody i chętnie 
idzie w teren.

Przed stajnią
Po tej małej prezentacji możemy usiąść przed stajnią 

i przejść do zasadniczej rozmowy o hipoterapii. Hipote-
rapią zajmują się obie panie, przy czym pani Ela zaczy-
nała u pani Ewy jako wolontariuszka, a pani Ewa kurs 
hipoterapii skończyła osiemnaście lat temu. Pani Ela jest 
mieszkanką Wilczej Góry i mieszka tuż obok w gospo-

darstwie. Teściowie od lat mieli konie do pracy w polu,  
a potem pensjonat dla koni. 

– Ten pomysł z hipoterapią, a właściwie nie pomysł, 
tylko życiowa konieczność, zrodził się jakieś trzydzieści 
lat temu, kiedy tu, do znajomych gospodarzy, sprowadzi- 
łam się ze swoim koniem – wspomina pani Ewa. – Jeź-
dziliśmy po lesie i co i raz spotykaliśmy ludzi, którzy 
pytali, czy mogą się na koniku przejechać, czy mogą 
dziecko na koniku posadzić, i tak się zaczęło. Ktoś raz  
i drugi przyjechał, by pojeździć, wziąć dziecko na konika 
i było tych chętnych coraz więcej. Postanowiliśmy więc 
postawić na jazdy dzieci. 

Dlaczego na dzieci? Bo dzieci, zanim samodzielnie 
zaczną jeździć, muszą się wszystkiego nauczyć, są deli- 
katniejsze, chętnie chłoną wiedzę, są mniejszym obciąże-
niem dla koni. Dorośli, no może nie wszyscy, niezależnie 
od posiadanych umiejętności, chcieliby skakać przez prze- 
szkody, galopować, jak tylko wyjadą za bramę, i w takim  
samym tempie wracać. My chcemy, żeby nasze konie  
żyły długo i szczęśliwie. Niedawno pożegnaliśmy klacz 
(Nutkę), która w styczniu skończyła 27 lat, z nami spę- 
dziła – mam nadzieję szczęśliwe – 11 lat. Wcześniej pra- 
cowała w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
Hipoterapia na warszawskim Ursynowie.

Zajęliśmy się dziećmi też dlatego, że małe dzieci nie 
we wszystkich stajniach są chętnie przyjmowane. Dlacze-
go? Odpowiedź jest dość prosta, wynikająca z rachunku  
ekonomicznego. Jak przychodzą dzieci kilkunastoletnie, 
to sobie nastolatek konia wyczyści, osiodła i dziesiątkę 
dzieci można jednocześnie wpuścić na plac i od każdego 
zainkasować określoną kwotę, co daje za godzinę okrą-
głą sumkę. Na przykład pięćset złotych.

Natomiast jak rodzice przywiozą dwulatka czy trzy-
latka, to żaden maluch konia nie wyczyści i nie osiodła. 
Musi to ktoś zrobić. Do każdego konia trzeba mieć 

Koń wie lepiej
W Ośrodku Hipoterapii Galilea  
w Wilczej Górze dzień gospodar-
czy. Nie ma małych pacjentów, 
konie na wybiegu spokojnie sku-
bią świeżą trawę. Mamy świado-
mość, że nasza wizyta nie zakłó- 
ca codziennych zajęć. Panie Ela 
Gołębiowska i Ewa Kwiecień,  
które prowadzą zajęcia, mogą 
nam poświecić trochę czasu.
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osobę, która konia z maluchem na grzbiecie poprowadzi, 
i osobę, która zajmie się dzieckiem. Dziecko małe nie 
wiadomo, kiedy się znudzi i będzie chciało zejść z konia. 
Ktoś nad tym wszystkim musi stale czuwać. To znacznie 
trudniejsze niż oddać wodze i: „Jedź”. 

Hipoterapia
Zacznijmy od definicji, bo hipoterapia to rodzaj le- 

czenia. „Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie te- 
rapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania 
człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej 
i/lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowa-
ny koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego”. 

– Na hipoterapię trzeba przyjść ze skierowaniem od 
lekarza lub rehabilitanta – mówi pani Ela. – Jeśli jest 
skierowanie, to rodzice przychodzą do nas z pełną do-
kumentacją medyczną dziecka. Na pierwszych zajęciach 
obserwujemy dziecko i ustalamy, co powinniśmy robić  
i jakich ćwiczeń, jakich zajęć dziecko wymaga. Czy mamy  
do tych zajęć odpowiedniego konia i czy możemy się pod- 
jąć terapii. 

Jeśli decyzja jest na tak, układamy plan zajęć, okre-
ślając priorytety, na które trzeba położyć szczególny na-
cisk. Czy na sprawność fizyczną, kontakt, czy na rozwój 
intelektualny. Mamy teraz pod opieką dzieci z zespołem 
Downa, z porażeniem mózgowym, dzieci autystyczne  
i z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Tu warto przypomnieć, że czterdzieści lat temu na po-
dwórkach dzieci bawiły się na trzepakach, wisiały głową 
w dół, puszczały zapałki w rynsztoku i patrzyły, która 
dalej i szybciej dopłynie, bawiły się i w błotku, i w pia-
sku. Te dzieci nie miały problemów z tak zwaną integra-
cją sensoryczną. Teraz dzieci mają. Wszystkie czuciowe, 
dotykowe i zapachowe doznania są im obce. Przeważnie 
słyszą: „Nie biegaj, bo się spocisz. Nie wychodź, bo pada 
i się ubłocisz. Nie dotykaj, bo się ubrudzisz”. 

Dzieci przychodzą na salę terapeutyczną i dostają 
kaszę, mąkę, i mogą sobie pomieszać, dotykać, poznać 
taką czy inną strukturę, a podczas zajęć hipoterapii mają 
to wszystko jednocześnie. Mają tu różne zapachy, poznają 
podmuchy wiatru, ciepło słońca, chłód cienia. Widzą i czu- 
ją to, że koń ma szorstką grzywę, a sierść gładką. Dziecko 
siada na cienkiej podkładce leżącej na grzbiecie konia, 
więc ma możliwość doznań czuciowych. 

Każda zabawka, jaką u nas dostają dzieci, jest inna. 
Nie jest tak, że siadają na konia i to koniec. One często zo- 
stają tu po zajęciach, bawią się w piaskownicy, przygoto-
wują dla koni jedzonko, noszą siano, oglądają warzywa  
i uczą się, że jajka znoszą kury, że mąkę robi się z ziarna, 
a mleko jest od krowy, a nie z kartonu. 

…na koniu pracują 
wszystkie mięśnie.

…mało kto 
zdaje sobie sprawę, 

jak ciężka jest to
praca dla konia.
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Koń to wie
Nie każdy może prowadzić zajęcia z hipoterapii. Pani 

Ela i pani Ewa są po specjalnych kursach prowadzonych 
przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Poza 
tym na bieżąco uczestniczą w różnego rodzaju warszta-
tach i szkoleniach. 

– To nie jest tak, że mamy papier, który uprawnia  
do prowadzenia zajęć i na tym koniec. Nie, tak się nie da. 
Trzeba cały czas podążać za zachodzącymi zmianami, 
chorobami dziecięcymi, za dziećmi. Musimy tak jak 
lekarze być na bieżąco z tym, co dzieje się w medycy-
nie. Nas, tak jak lekarzy, obowiązuje tajemnica lekarska. 
Dwa razy w roku uczestniczymy w szkoleniach, konfe-
rencjach i warsztatach organizowanych przez PTHip. 

Koń także musi nauczyć się pracy z dziećmi. Często 
jest tak, że nowy koń uczy się od koni, które już u nas 
pracują. Młode konie muszą nauczyć się odpowiedniej 
reakcji na wydawane polecenia, cierpliwości podczas za- 
bawy różnymi zabawkami, opanowania w trudnych sy- 
tuacjach i pracy z dziećmi. Muszą poznać nasze wyma-
gania, wiedzieć, co im wolno, a czego nie. My musimy 
poznać konia i koń musi poznać siebie. Pokazać swoją 
postawę i swoje zaangażowanie. 

Nad koniem cały czas trzeba pracować. Nawet jak nie 
ma zajęć, wsiadamy na konie, sadzamy swoje dzieci, bo 
nim na konia wsadzimy pacjenta, musimy konia poznać, 
wszystkiego nauczyć i być pewnym jego reakcji. Mało 
kto zdaje sobie sprawę, jak ciężka jest to praca dla konia. 

Mieliśmy klacz. Miała na imię Nutka. Przyszła do nas 
z ośrodka hipoterapii, gdzie woziła na swoim grzbiecie 
najtrudniejszych pacjentów. Była psychicznie wyeksplo- 
atowana. To była klacz, która w życiu nie odmawiała 
pracy, żadnemu dziecku nigdy nie zrobiła krzywdy. Żeby 
się waliło, paliło Nutka zamierała w bezruchu, żeby nie 
zrobić dziecku krzywdy, czego nie można powiedzieć  

o jej stosunku do instruktorów. Pięciu miało złamaną 
rękę. Musiała odreagować, ale w pewnym momencie 
powiedziała: „Mam tego dosyć” i zaczęła gryźć prowa-
dzących. Nie dało się z nią pracować. 

Wzięliśmy ją do siebie. Jak pierwszy raz wyjecha- 
łam na niej do lasu – wspomina pani Ewa – myślałam,  
że z pięć razy ten las obleci dookoła. Tak była szczęśliwa, 
że widzi zieleń wokół siebie, że czuje wiatr w grzywie, 
przestrzeń i że tu będzie pracować.

Nutka nie była szkolona, Nutka miała powołanie do 
tej pracy. Gdyby można było konie ogłaszać świętymi, 
Nutka na pewno byłaby świętą. Inne konie uczyły się od 
niej zachowania. Uczyły się cierpliwości, bo patrzyły 
na nią i widziały, jak ona była cierpliwa. Ona wiedziała, 
czego mały pacjent potrzebuje. Wiedziała, jak szybko 
ma iść, wiedziała, czy dziecko jest zmęczone, czy należy 
zwolnić, czy przyspieszyć. Zatrzymywała się, jeśli czuła, 
że dziecko na jej grzbiecie niebezpiecznie się zsuwa. 

Zresztą, często obserwujemy taką sytuację, że sadza-
my dziecko na konia i koń się zaczyna pod dzieckiem 
ustawiać. Tak jakby mówił nam, czując na sobie małe-
go pacjenta, z czym jest więcej problemów, a z czym 
mniej. Dziecko siedzi bezpośrednio na grzbiecie konia. 
Bez siodła, tylko ma pod pupą jakąś podkładkę – cienki 
potnik. Często jest tak, że przychodzi do nas dziecko  
z zaburzeniem równowagi, siada na konia, który w stępie 
akcentuje prawo, lewo, a dziecko siedzi. Gdzie jest to 
zaburzenie równowagi? Nie widać, żeby dziecko miało  
z tym problemy, siedząc na koniu. 

Koń przejmuje od dziecka informacje, ciało od ciała. 
Wie, jak jest, i rozwiązuje problem. Wie więcej od leka-
rza. Tak naprawdę, my jesteśmy od asekuracji dziecka  
i od tego, żeby dziecko zająć. Koń wykonuje całą robotę, 
a my? My musimy odpowiadać na trudne pytania dzieci, 
bo dzieci wszystko widzą i o wszystko pytają. ■

Zajęcia trwają pół godziny. To jest nasz wkład w te- 
rapię dziecka, bo przecież dzieci chodzą i do logopedy, 
i na rehabilitację, i na cały szereg innych zajęć, składa-
jących się na całość terapii. Po dwóch, trzech zajęciach 
widzimy, czy jest lepiej, czy nie. My możemy tylko oce- 
niać to, co widać. Nie wiemy, co się dzieje w organizmie  
dziecka. Najlepiej widoczne efekty hipoterapii są u dzie-
ci po porażeniach mózgowych, po jakichś wypadkach, 
gdzie najistotniejsza jest kwestia ruchu. 

Jak dziecko siedzi na koniu, to koń przekazuje mu  
najbardziej prawidłowy wzorzec ruchu. Dzieci po ta- 
kich zajęciach lepiej chodzą, mają lepszą równowagę  
i koordynację ruchową. Na pewno stabilizuje się u nich 
napięcie mięśniowe, co jest bardzo istotne w momencie, 
gdy się chodzi.

Często przychodzą do nas rodzice z dziećmi dotknię-
tymi autyzmem z takim wyobrażeniem, że wsadzimy 
dziecko na konia i autyzm zniknie, jak za działaniem 
czarodziejskiej różdżki. I tu się rozczarowują, bo koń 
autyzmu nie wyleczy. Koń nie wyleczy zespołu Downa 
czy jakichś genetycznych schorzeń. Hipoterapia tego nie 

załatwi. Koń może poprawić dziecku równowagę, orien- 
tację przestrzenną, koordynację ruchową, sprawność fi- 
zyczną. Pozwoli na obserwację przyrody, bo otworzy 
inną przestrzeni niż ta zamknięta w schemacie dom – sa- 
mochód, szkoła – samochód, rehabilitacja – samochód, 
samochód – dom. 

Tu, jak dzieciaki wsiądą na konie, wyjadą za furtkę, 
znajdują się w innym świecie. Widzą drzewa, kałuże,  
spotykają w lesie zwierzęta, widzą zielone zboża, kwit- 
nące rzepaki, pierwszy raz widzą rosnące kartofle, kom-
bajny w polu i bociany na gniazdach i łąkach. 

Na koniu pracują wszystkie mięśnie. Koń daje taki 
zastrzyk energii, tak prostuje wygięte pod ciężarem 
plecaków plecy, że jest za co konie kochać. Konie też 
bardzo lubią dzieci. Może za to, że zawsze dadzą im 
marchewkę i pogłaszczą.

…dzieci chętnie chłoną wiedzę, 
są mniejszym obciążeniem 

dla koni.

moja Lesznowola
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Potem lot za holującym samolotem. Lecę spokojnie za maleń- 
kim samolocikiem, który pilotuje kolega, stery działają jak zawsze, 
świat wygląda pięknie. Moment odczepienia i zaczynamy. Wte- 
dy puls pilota jest najniższy, bo akrobacja to czysta przyjemność.

Czysta przyjemność jest wtedy, kiedy figury wchodzą tak,  
jak to zostało zaplanowane. To nie miejsce dla poszukiwaczy adre- 
naliny. Pierwsza figura, sprawdzam kąty, wyprowadzam do na-
stępnej, sprawdzam parametry (prędkość, położenie, wysokość)  
i odczuwam przyjemność – znajduję się we właściwym miejscu, 
we właściwym czasie. 

Odrobina strachu jest potrzebna, żeby mieć szacunek do tego, 
co się robi. Od przygód podczas lotu trzeba się trzymać z daleka.  
Spadochron skutecznie zadziała powyżej trzystu metrów, a prze-
cież nasza strefa działania schodzi niżej, na dwieście metrów – a tu 
w razie „przygody” trzeba zrzucić kabinę, odpiąć się z pasów, wy-
skoczyć, odczekać chwilę, by oddalić się bezpiecznie od szybowca, 
i dopiero wtedy wyzwolić spadochron. Poniżej trzystu metrów los 
pilota i szybowca są ze sobą ściśle związane. Dlatego też zawsze 
musimy lądować w komplecie.

O pasji akrobacyjnego latania na szybowcach jeszcze nie roz- 
mawialiśmy. Owszem, przedstawialiśmy Czytelnikom pilotów 
samolotów pasażerskich, pilota ratowniczego helikoptera, ludzi, 
którzy w swoim życiu wylatali setki godzin i miliony kilometrów. 
Były to zawsze długie loty do celu, którym towarzyszyły zmien- 
na pogoda, różne pory dnia i dziesiątki przygód. 

Dziś przedstawiamy człowieka, którego pasją jest akrobacja 
szybowcowa. Sto dwadzieścia sekund precyzji i finezji. Według 
Michała Klimaszewskiego, mieszkańca Nowej Iwicznej, akroba- 
cja szybowcowa jest esencją latania.

Sama przyjemność
– Kiedy leci się w górę, najpiękniejsze jest to, co widać w dole. 

W maju kwitnące pasy rzepaku, dymiące kominy elektrociepłowni, 
których wyziewy raz wędrują na wschód, innym razem na zachód, 
poruszające się po trasie katowickiej samochody, pasy drzew na po-
boczach dróg, które ktoś sadził jakby z linijką w ręku. 

To są tak piękne chwile, że dla nich warto latać. Człowiek chło-
nie wszystko w ułamkach sekund i to jest najpiękniejsze – mówi 
Michał Klimaszewski. 

– Sprawdzono kiedyś puls pilota akrobacyjnego. Najpierw, 
przed lotem, jest lekko przyspieszony w oczekiwaniu na start. To 
objaw podenerwowania: „Czy ja jeszcze umiem latać?”. I to jest 
pozytywne, bo to jest strach, który mobilizuje. Jest potrzebny, żeby 
trzymać się z daleka od niebezpieczeństw.

34

fot. z archiwum prywatnego Michała Klimaszewskiego

ESENCJA 
LATANIA
Cały lot na akrobację trwa zaledwie 
kwadrans, z czego dwanaście minut 
zajmuje hol na odpowiednią wysokość, 
a minutę – lądowanie. Pozostają więc 
dwie minuty radości i spokoju. …najpiękniejsze jest to, co widać w dole.
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Pierwszy lot
To nie było tak dawno. Michał Klima-

szewski, informatyk z zawodu, zakochał się 
czternaście lat temu w szybownictwie nie jako 
nastolatek, lecz jako dorosły mężczyzna, będą-
cy już ojcem.

Miłość do akrobacji szybowcowej przy- 
szła bardzo szybko – zaledwie trzy godziny 
po pierwszym, zapoznawczym locie – i jak na 
razie, trzyma mocno. Czy dlatego, że jest tak 
pięknie? Pewnie tak, ale na pytanie, dlaczego 
zajął się szybownictwem, nasz rozmówca od-
powiedział ku naszemu zdziwieniu tak: 

– Chciałem latać, bo to fajne. Miałem do 
wyboru albo szybownictwo, albo latanie na 
paraglidzie, czyli tzw. skrzydle miękkim. 
Szybownictwo wybrałem, bo wydawało mi 
się bardziej bezpieczne. Któregoś dnia kolega 
z pracy, który już latał, namówił mnie, bym 
przyjechał do Lisich Kątów, do Grudziądza,  
bo on tam lata w aeroklubie, a jak będę miał 
ochotę, też mogę polecieć. Poleciałem. Oczy-
wiście z instruktorem.

Ten pierwszy lot to było totalne zaskocze-
nie. To nie komputer ani równy horyzont pod 
nogami – to prawdziwe obcowanie z żywio-
łem. 3D w pełnej postaci. Zauroczenie tak 
wielkie, że było jasne, że będzie to moja pasja. 

Z mojej obserwacji wynika, że ludzie,  
którzy pierwszy raz lecą szybowcem, dzielą  
się w zasadzie na trzy grupy. Na takich, któ- 
rzy po locie mówią: „Strachu było w tym locie 
dziewięćdziesiąt dziewięć procent, więc nigdy 
więcej”. Takich, którzy po locie mówią: „W za-
sadzie było fajnie. Gdyby można było jeszcze 
powtórzyć to… może kiedyś”. 

Ja należę do trzeciej kategorii. Po swoim 
pierwszym locie w życiu, trzy godziny później 
poprosiłem, żeby mnie ktoś zabrał na akroba-
cję. I dopiąłem swego!

Normalnie trzeba zrobić kurs szybowcowy. 
Przejść badania lekarskie, przystąpić do kursu. 
Pierwszy lot jest lotem zapoznawczym. Ja ten 
lot zapoznawczy miałem już zrobiony, dzięki 
temu, że ktoś mnie wprowadził. 

Później trzeba było pójść na kurs teorety- 
czny, potem praktyczny. Pierwszym moim szy- 
bowcem był „Bocian” – polska konstrukcja. 
Potem latałem na „Puchaczu”, „Puchatku”, na 
„Juniorze”, na „Piracie”, i to wszystko działo 
się w aeroklubie w Lisich Kątach. Tam jest 
kolebka mojego latania. To jest moje gniazdo. 

Wyższy stopień wtajemniczenia 
– O akrobacji myślałem od początku. Są w niej trzy (obec- 

nie nieformalne) stopnie wtajemniczenia: podstawowy, wyższy, 
wyczynowy. Po ostatniej zmianie przepisów jest po prostu upraw-
nienie do akrobacji, co jednak nie zwalnia z obowiązku systema-
tycznego zapoznawania się z zasadami tego typu lotów. Nauka 
w tej dziedzinie polega bowiem nie na opanowywaniu kolejnych 
figur, lecz na nauczeniu się zasad, które pozwolą na rozwój, samo-
dzielne eksperymentowanie i zachowanie bezpieczeństwa.

Na akrobację podstawową składa się kilka bazowych figur,  
takie akrobacyjne przedszkole. Dwie z nich, czyli korkociąg i prze-
ciągnięcia, musi znać każdy pilot, bo to się w locie może zdarzyć  
i trzeba to umieć opanować. Uzupełniają je: pętla, ranwers (prze-
wrót przez skrzydło), wywrót (szybki, w akrobacji wyższej jest je- 
szcze sterowany) i spirala. Ten poziom wyszkolenia osiągnąłem, 
zanim jeszcze miałem licencję. Odkryłem wcześnie, że to jest ten 
typ latania, który mnie interesuje.

W rodzinie nikt nie latał. Kiedy w 2005 roku samodzielnie 
usiadłem pierwszy raz za sterami, miałem trzydzieści jeden lat. 
Całkiem sporo, skoro można latać od lat szesnastu. Żeby zacząć 
kolejny etap przygody z akrobacją, musiałem jednak zdobyć tzw. 
nalot, czyli odpowiednią liczbę wylatanych godzin. Kiedyś wyma-
gane było dwieście godzin, potem sto pięćdziesiąt, a ja nie mogłem 
dobić nawet do stu. Źle znosiłem długoczasowe loty – choroba 
powietrzna nie była mi wtedy obca... 

Trudno wylatać tyle godzin nalotu piętnastominutowymi  
strefami akrobacji. Trwało to i trwało, aż w końcu okazało się,  
że w Aeroklubie Częstochowskim istnieje możliwość rozpoczęcia 
kursu na akrobację wyższą już od 100 godzin. No to ekstra. Mia-
łem wtedy dziewięćdziesiąt sześć wylatanych godzin. Dolatałem 
cztery z zaciśniętymi zębami i przystąpiłem do szkolenia – z moim 
instruktorem Jarkiem Rudzińskim.

Jarek to bardzo dobry instruktor, ponieważ pozwala na błędy. 
W czasie szkolenia pozwala kadetowi w locie na wiele. Dla mnie 
było to bardzo pouczające doświadczenie. Na własne oczy mogłem 
się przekonać, że podczas akrobacji można narozrabiać. Na czym 
polega rozrabianie? Ano, czasem szybowiec może zbyt ochoczo 
wykonać polecenia pilota i „dołożyć” coś od siebie – dobry akroba-
ta do takiej sytuacji nie dopuszcza, a gdy nawet do niej dojdzie, jest 
w stanie pewnie opanować maszynę. Co innego jednak teoria, a co 
innego praktyka, i dlatego właśnie możliwość popełniania błędów 
pod czujnym okiem instruktora jest taka ważna.

W akrobacji podstawowej poznajemy, że powietrze ma trzeci 
wymiar. Można się przemieścić w górę, w dół, lecieć pod kątem,  
a nawet chwilkę „powisieć” na plecach na szczycie niezbyt wpraw-
nie wykonanej pętli. W akrobacji wyższej ten trzeci wymiar nabie-
ra innego znaczenia, ponieważ tam lata się na plecach. Na plecach 
robi się wiraże i mnóstwo beczek. Robi się tych figur dużo więcej. 
Na deser zostaje akrobacja wyczynowa – tam znajdziemy już cały 
katalog figur, czyli wszystkie te, gdzie działa przeciążenie i dodat-
nie, i ujemne (gdy pilot zmusza maszynę do ewolucji, odpychając 
drążek). Na tym etapie latanie dotyka granic – zdolności maszyny 

oraz wytrzymałości i umiejętności samego pilota. Sztuką jest  
poznać te granice, ale nauczyć się do nich nie zbliżać.

To, co mnie kręci w akrobacji, to precyzja i myślenie, planowa- 
nie kilku ruchów do przodu. W wiązance (potoczna nazwa sekwen-
cji figur, które wykonujemy w ramach lotu) figury nie występują 
pojedynczo – zasadnicze znaczenie ma właściwe gospodarowanie 
energią. Każda figura jest bowiem zamianą energii kinetycznej  
w potencjalną i na odwrót (potencjalnej, którą dysponujemy na 
szczycie figury, lub kinetycznej, jeżeli rozpoczynamy z lotu pozio-
mego na dużej szybkości). Tu na bieżąco gospodarujemy prędko-
ścią i wysokością. Zamieniamy wysokość w prędkość, a następnie 
prędkość w wysokość, ze świadomością, że nie można swobodnie 
tą energią gospodarować, bo każda ewolucja i tarcie w powietrzu 
wyhamowują szybowiec. Już przy pierwszej figurze trzeba myśleć 
o kolejnych – tak, żeby tej energii gdzieś po drodze nie zabrakło 
(ani nie było za dużo – bo wtedy wysokość topnieje i można nie 
ukończyć zadania), ponieważ raz straconej nie da się już wyczaro-
wać: szybowiec nie ma przecież silnika. 

Na początku strefy (to też potoczna naz- 
wa dla lotu akrobacyjnego) znajdujemy się na 
wysokości tysiącu dwustu metrów. Pod nami 
rozciąga się obszar do wykonania lotu – sze-
ścian o boku jednego kilometra, odsunięty ze 
względów bezpieczeństwa dwieście metrów 
od ziemi. Skąd wiem, gdzie jest ten sześcian? 
Na dole na ziemi jest wyznaczony kwadrat, 
który widać z góry. Nad nim właśnie znajduje 
się strefa akrobacji. W szybowcu mam jedynie 
urządzenie, które sygnalizuje przekroczenia 
wysokości. 

Całą sekwencję figur akrobatycznych  
trzeba wykonać we wnętrzu owego sześcianu.  
Za wylot poza bok sześcianu są punkty karne. 
Za kiepskie wykonanie figur też są punkty kar-
ne, a za bardzo kiepskie dostaje się równe zero 
punktów. Po wykonaniu wiązanki musimy się 

…żadnych 
ryzykownych 
figur nie robi 
się nad samą 

ziemią.
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znajdować w sytuacji gwarantującej lądowa- 
nie na lotnisku, które jest pod nami. Akrobacja 
jest więc dyscypliną nadlotniskową (w przeci- 
wieństwie do latania samolotami lub latania 
przelotowego na szybowcach, gdzie istotą jest 
przemieszczanie się pomiędzy ustalonymi 
punktami).

Wiązanka akrobacyjna
– Dziewięćdziesiąt pięć procent przygoto-

wania jest na ziemi. Dlaczego? Bo to, co będzie 
w górze, musi być bezpieczne. 

Najpierw trzeba sobie na ziemi wymyślić, 
co się chce ćwiczyć. Mając przyswojone zasa-
dy, wybór jest łatwy – najlepiej, jeśli się ćwiczy 
to, czego się nie umie. W tej dyscyplinie jeże- 
li ktoś napawa się tylko tym, co umie, to stoi  
w miejscu (a nawet może się uwsteczniać, utrwa- 
lając drobne błędy). Zdecydowanie jest to sport,  
w którym trzeba się rozwijać – jedynie wtedy 
będziemy w stanie dojść do etapu, w którym 
latanie przynosi pełną satysfakcję. Aby wyko-
nywać akrobację bezpiecznie, trzeba elimino-
wać sytuacje przypadkowe. 

Trudne figury układa się zawsze na samym 
szczycie wiązanki, bo jeśli coś nie wyjdzie, to  
jest miejsce, żeby opanować błąd, spróbować 
znaleźć przyczynę i nierzadko powtórzyć figu- 
rę jeszcze w tym samym locie. Żadnych ryzy-
kownych figur nie robi się nad samą ziemią  
i tego się uczymy od samego początku. 

Miałem to szczęście, że mój mentor, tak  
jak mówiłem, pozwalał na dużo błędów. Z tych 
błędów miałem okazję samodzielnie wyciągać 
wnioski i dopiero wtedy widziałem, ile straci- 
łem wysokości po wykaraskaniu się z danej sy-
tuacji. Nie do pomyślenia jest sytuacja, w któ- 
rej to by się zdarzyło nad samą ziemią. 

Na czym polega przygotowanie do akroba-
cji? Przygotowanie to jest ułożenie sobie wią- 
zanki, czyli sekwencji, którą zamierza się wy-
konać. Taką sekwencję się rysuje, zapamiętuje, 
ćwiczy na ziemi (przypomina to swego rodzaju 
taniec, tyle że bez partnera). Narysowana umo- 
wnymi symbolami sekwencja figur znajduje  
się cały czas przed oczami pilota, przypięta po- 
między przyrządami do tablicy. W razie czego 
możemy z tych hieroglifów wyczytać, co ma 
być następne, a ma to znaczenie niebagatelne,  
gdyż na zawodach zwykle wykonuje się sekwen- 
cje, których wcześniej nigdy się nie leciało. 

Wracając do układania wiązanki – akroba-
ci, czytając ją, mówią tak: „Tu jest skobel uko-
śny z beczką akcentowaną cztery w górę i w 

dół, wyjście na plecy, potem wypchnięty ślizg na ogon” i tak dalej.  
Liczy się taktyka i umiejętność dopasowania figur – ta, z której 
wychodzi się na dużej prędkości, umożliwi wykonanie kolejnej  
takiej, która tej prędkości potrzebuje. Zawsze tak układam se-
kwencję, żeby się czegoś nauczyć. Czasem coś pójdzie nie tak, 
ale to tylko motywacja do lepszego planowania i podejmowania 
kolejnych prób. Ocenie podlega przecież w zasadzie wszystko. 

Rozważmy następującą figurę: polecę najpierw poziomo,  
potem czterdzieści pięć stopni w dół, następnie beczka z akcentem  
na cztery na plecy i wypchnięcie do lotu poziomego. Oceniane są  
następujące elementy: czy kąt był stały (przed i po obrocie becz- 
ką – każde pięć stopni odchyłki to punkt mniej), czy podział odcin- 
ków przed i po obrocie był jednakowy (a przecież szybowiec wolniej  
leciał na górze figury niż na dole – nie wystarczy więc polecieć tak 
samo długo przed i po beczce), czy akcent w beczce był w pionie 
(kolejny raz 5 stopni odchylenia oznacza jeden punkt karny), czy 
przejścia z i do lotu poziomego były wykonane po małych łukach, 
czy po wyjściu szybowiec nie był zbyt mocno wypchnięty (trajek-
toria lotu z kątem pomiędzy zero a minus pięć stopni). Za figurę 
można otrzymać od zera do dziesięciu punktów. Jak widać – stra-
cić można je niezwykle łatwo.

W utrzymaniu odpowiednich kątów pomagają mi piramidki 
zainstalowane na końcach skrzydeł – to one pozwalają na ocenę 
pionów i kątów czterdziestu pięciu stopni. Patrzy się na nie bardzo 
często – praktycznie po kilka razy w każdej (!) figurze. Na tablicy 
przyrządów obserwuje się prędkościomierz (często) oraz wysoko-
ściomierz (to rzadziej, zwykle dostrzegam zbyt szybko znikającą 
wysokość już po trzech, czterech figurach).

W czasie treningu wiązankę przygotowuje się, myśląc o tym, 
co może się zdarzyć na zawodach. Każda figura ma określony 
stopień trudności (współczynnik K). To mnożnik wspomnianej 
wcześniej oceny. W przykładzie powyżej – wynosi on K=16 (osiem 
za kąt, osiem za beczkę). Prosta kalkulacja i już wiemy, że za per-
fekcyjne wykonanie tej figury można otrzymać sto sześćdziesiąt 
punktów. A na mistrzostwach tabelę wyników potrafi wywrócić róż- 
nica... zaledwie trzydzieści punktów. Warto w tym momencie wspo- 
mnieć, że każda wiązanka to od ośmiu do dziesięciu figur, a na 
zawodach wykonuje się od trzech do sześciu ocenianych lotów.

Pierwszy z lotów, które będziemy wykonywać na zbliżających 
się mistrzostwach Polski, składa się z pięciu obowiązkowych figur 
(które komisja akrobacji CIVA wybrała i opublikowała w listopa- 
dzie ubiegłego roku), do których musimy umiejętnie dołożyć jesz- 
cze pięć – tak aby wiązanka spełniała wymagania regulaminu. 
Zasadę mamy taką, że tworzymy wiązankę razem, w zespole. 
Wszystko po to, żeby być możliwie dobrze przygotowanym – do- 
bry wynik w zawodach krajowych otwiera szansę na start w repre-
zentacji na mistrzostwach świata. Warto wspomnieć, że tegoroczne 
MP i MŚ odbędą się w Polsce, w Toruniu, na przełomie odpowied-
nio czerwca i lipca oraz lipca i sierpnia.

Mazurek Dąbrowskiego
– W 2014 roku wziąłem udział w swoich pierwszych zawodach 

w życiu: Mistrzostwach Polski w Akrobacji Szybowcowej w Toru-
niu. Zająłem na nich ósme miejsce, co dawało przepustkę na udział 

w mistrzostwach świata. Dostałem się do drużyny narodowej.  
W pracy rewolucja, bo trzeba było jakoś pogodzić pracę z trenin-
giem, i to takim hiperintensywnym. Nie było zmiłuj, kilka lotów 
dziennie, do tego w Toruniu (trening wykonuje się w miejscu, gdzie 
odbędą się MŚ). 

Rano praca, po południu trening. Spanie w namiocie na lotni-
sku, żeby niczego nie przeoczyć. Fajny okres. Moja żona przyjeż-
dżała do mnie, żeby mnie wspierać. Indywidualnie zająłem ósme 
miejsce, jednak trójka najlepszych pilotów w naszej ekipie stanowi-
ła o wyniku drużynowym – razem z Kasią Żmudzińską i Sławkiem 
Talowskim stało się też i moim udziałem wywalczenie drużynowe-
go mistrzostwa świata. 

Ogromne zaskoczenie i radość. Potem Mazurek Dąbrowskiego, 
podium, wzruszenie. Tego się nie zapomina. To zostaje na całe ży- 
cie. Cała tajemnica tego wszystkiego polegała na tym, żeby nie ści- 
ać się o żadne krążki i miejsca, tylko mieć czystą radość z tego, co  
się robi. Na rozdaniu nagród razem z Japończykiem dostałem nagro- 
dę specjalną za podtrzymywanie ducha w zespole. 

Zeszłoroczny start w zawodach krajowych przyniósł mi tytuł 
mistrza Polski i możliwość reprezentowania naszego kraju na mi-
strzostwach świata (których, z uwagi na sytuację rodzinną, nie było 
mi dane ukończyć). Uznałem jednak, że to nic straconego i w tym 
roku ponownie staję w szranki z nadzieją na wywalczenie awansu 
do reprezentacji narodowej.

Bo choć jesteśmy indywidualistami, którzy uprawiają tak spe-
cyficzną dyscyplinę sportu, to na międzynarodowej arenie stanowi-
my jeden zespół, jedną drużynę, która jest w stanie pokazać, co my, 
Polacy, potrafimy. A potrafimy naprawdę dużo. ■

…to, co będzie w górze, 
musi być bezpieczne. 
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Anna Mytnik, ekonomistka, na- 
leży do kobiet, które mówią, co my-
ślą. Niczego nie udaje. Gdy weszli-
śmy umówieni na rozmowę, z progu 
zapytała, czy już widzieliśmy, co się 
zmieniło nad stawem w Mysiadle. 
Niestety, nie widzieliśmy. 

– Jak to, nie widzieliście nowych 
latarni, nowych alejek, posianej tra- 
wy? Koniecznie musicie to zobaczyć.  
Gdy będą „wianki” nad stawem  
w Mysiadle, zobaczycie, jak wiele 
się od zeszłorocznych „wianków” 
zmieniło. To jest zasługa kobiet. 
Teraz mamy z dziećmi mogą spokoj- 
nie jeździć wózkami, małe dzieci 
hulajnogami i rowerkami.

Pani wójt powiedziała do nas, 
gdy rozmawiałyśmy o planach dla 
sołectwa Mysiadło: „Dziewczyny, 
jak macie siłę – działajcie. Ja jestem 
z wami”. I działamy.

W tym miejscu musieliśmy prze-
rwać pani Annie opowieść o stawie 
w Mysiadle, przyrzekając, że jak 
tylko skończymy nasze spotkanie, 
zaraz tam pojedziemy. Ale przedtem 
porozmawiamy o pasji pani Anny, 
czyli o nurkowaniu.

fot. z archiwum prywatnego Anny Mytnik

Moje wielkie 
akwarium

– Gdy pierwszy raz, po zaliczonej 
pierwszej części kursu nurkowania  
rekreacyjnego, która odbywała się  
w basenie, miałam skoczyć z ciężkim 
sprzętem nurkowym z łodzi do morza, 
myślałam tylko o jednym: „Po co ci to 
babo?”. Czy było jakieś zagrożenie? Nie. 
Było bardzo głęboko i był strach.



Lecimy nurkować 
– Zawsze lubiłam pływać w ma- 

sce, z rurką w ustach, i patrzeć, co 
tam pode mną w wodzie się dzieje. 
Przed naszym spotkaniem spojrza-
łam na moją pierwszą licencję nur-
kową i zobaczyłam, że w tym roku 
minie dziesięć lat, odkąd nurkuję. 

Przygoda nurkowa zaczęła się 
przypadkowo. Był koniec listopa-
da. Mąż miał jeszcze jakiś zaległy 
urlop, zastanawialiśmy się, co robić 
i wpadłam na pomysł, żeby polecieć 
do Egiptu.

Mówię do męża: „Chodź, lecimy 
do Egiptu na deski ”, ponieważ on 
uprawiał windsurfing. „To bez sensu. 
Tam teraz nie wieje, po co jechać? 
Na desce nie popływam” – odpowie-
dział. Ponieważ naciskałam, postawił 
ultimatum: „Chcesz do Egiptu? Do-
brze, pod warunkiem, że będziemy 
nurkować. Albo nurkowanie, albo 
wcale”. Nie było wyjścia. Zgodziłam 
się. Polecieliśmy.

Najpierw robiliśmy kurs, ćwi-
czyliśmy nurkowanie w basenie. Po 
dwóch dniach trzeba było skoczyć  
z łodzi do morza.

Stanęłam na platformie i pomy-
ślałam: „Po co ci to, stara, głupia ba- 
bo? Po co? Mam skoczyć do wody, 
kiedy tam jest dwadzieścia metrów 
głębokości?” (śmiech). Byłam na-
prawdę przestraszona. 

Skoczyłam i zaczęła się walka  
o przetrwanie (śmiech). Pilnowałam 
sprzętu, żeby mieć dobrą pływal-
ność, cały czas sprawdzałam ilość 
powietrza. Olbrzymi stres, ryb wi-
działam niewiele. Z wody wyszłam 
umęczona, ale dumna, że dałam radę. 
Może jest inaczej, gdy człowiek jest 
młody, wydaje mu się wtedy, że jest 
niezniszczalny, a ja, kobieta w wieku 
średnim, dziecko na studiach, bałam 
się i chciałam jednocześnie (śmiech).

Po skończonym kursie, na wio-
snę, w marcu pojechaliśmy na drugi 
wyjazd nurkowy do Egiptu. Potem 
już poszłooo. 

Wielokrotnie byliśmy w Egipcie 
na nurkowaniu. Oprócz męża jeździ-
łam też z koleżanką. Któregoś razu 
celnik w Egipcie, patrząc na liczbę 

pieczątek w paszporcie i bagaż, za-
pytał: „Czy pani tu pracuje?”. „Nie, 
nurkuję” – odpowiedziałam (śmiech). 
A w bagażu z Polski wiozłam swój 
sprzęt nurkowy, zakupy dla kole-
gów, bo w polskiej bazie nurkowej 
byliśmy zaprzyjaźnieni, więc miałam 
polskie krówki, szynkę, ptasie mle- 
czko i śliwki w czekoladzie. 

Najbardziej lubię nurkować na 
głębokości około dwudziestu me-
trów. Mam uprawnienia do czterdzie-
stu. W Sharm el-Sheikh nurkuje się 
tylko z przewodnikiem. Jest tam bar-
dzo głęboko. Raz, płynąc w grupie, 
odłączyłam się trochę i zapędziłam 
na trzydzieści dwa metry. Kilkana- 
ście metrów od grupy robiłam zdję- 
cia orlenia. Nie powiem wam, co 
usłyszałam potem od przewodnika. 
Miał rację. W duchu myślałam jed-
nak, że warto było (śmiech).

Nurkowania rekreacyjne są za- 
wsze partnerskie. Nurkuje się we 
dwoje i trzeba mieć drugiego nurka 
blisko siebie. Najlepiej na odległość 
kilku ruchów płetwą, bo zawsze 
istnieje możliwość awarii i potrzeba 
pomocy drugiej osoby.

Raz nurkowałam z mężem i za-
blokował mu się zawór w butli. Prze-
stała podawać powietrze. Spojrzałam 
na niego, a on mi pokazuje znak 
nurkowy „koniec powietrza” (jest to 
jakby podrzynanie gardła). Zdziwi-
łam się. Minęło dopiero piętnaście 
minut nurkowania. „O co chodzi?” 
– spytałam na migi, a on mi znowu 
pokazuje znak „koniec powietrza”. 
Byłam zdziwiona, że on nie ma czym 
oddychać. Wziął mój zapasowy au-
tomat do oddychania, daliśmy znak 
przewodnikowi, że mamy awarię,  
i wynurzamy się. Spokojnie, niener-
wowo, dotarliśmy na powierzchnię. 
Byliśmy wtedy już opływani, dob- 
rze wyszkoleni. Gdybym miała taki 
incydent na kursie podstawowym,  
na sto procent bym zakończyła kar- 
ierę nurkową. 

Ważne jest wiedzieć, z kim  
się idzie pod wodę i na kim można 
polegać. 

Podwodne polowania
– Od nurkowania przeszliśmy do 

kolejnej pasji – fotografii podwodnej. 
Robiliśmy to z mężem. Zaczęło się 
od tego, że po roku nurkowania ku-
piliśmy pierwszy aparat do robienia 
zdjęć pod wodą. Był to olympus, cy- 
frowy aparat w obudowie podwod-
nej. Im głębiej się nurkuje, tym mniej  
jest czerwonej barwy, dlatego potrze- 
bne są jeszcze lampy błyskowe i ra-
miona, żeby można je było ustawić. 
Słowem, ciężka sprawa (również wa- 
gowo i objętościowo).

Robienie zdjęć pod wodą nie jest 
proste. Po pierwsze trzeba dobrze 
nurkować, żeby zawisnąć w wodzie 

bez ruchu, bez tego zdjęcie jest poru-
szone. Trzeba też „upolować” obiekt.

Kiedyś patrzę, obok nas płynie 
bardzo rzadko spotykany trzymetro-
wy rekin kosogon, który ma długą, 
jakby lisi ogon, płetwę ogonową. 

Ja sygnalizuję „kaczorem” mę- 
żowi, żeby zwrócił na mnie uwagę,  
a on nic. Robił zdjęcie makro ślima-
kowi. Skończył i zasygnalizował mi 
pytanie „co?”. Pokazałam mu znak 
„rekin”. Zasygnalizował „gdzie?”. 
Pokazałam mu kierunek, w którym 
odpłynął.

Rekin był bardzo szybki, tylko 
mignął. Pod wodą trzeba się rozglą-

dać, nie wiadomo, co się spotka za 
chwilę. Zabawa jest świetna. 

Któregoś razu spotkałam dużego, 
pięciometrowego rekina wielorybie-
go. Przepłynął metr od nas. Żywi 
się notabene planktonem. Wtedy nie 
miałam ze sobą aparatu. Zalałam go 
poprzedniego dnia. Byłam wściekła. 
Takie spotkanie, a ja bez aparatu. 
To było niesamowite. Rekin jeszcze 
zawrócił, żeby na nas popatrzeć. 

Fotografowania nigdy się nie 
uczyłam. Czytałam jakieś poradniki, 
podglądałam męża, który fotografuje 
od zawsze. Zdjęcia mamy pomiesza- 
ne i nie zawsze wiemy, które są czyje.  
Natomiast zawsze je razem kadru- 
jemy i korygujemy. Traktujemy ja- 
ko wspólne.

…ważne jest wiedzieć,  
z kim się idzie pod wodę.
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Na Oceanie Indyjskim w Kenii 
widziałam piękną płaszczkę, która 
miała ze dwa i pół metra średnicy. 
Nigdy tak wielkiej nie widzieliś- 
my. Zdjęcia nie mamy, bo wracali-
śmy z drugiego nurkowania i bater- 
ie w aparatach były wyczerpane. 
Wtedy nadpłynęła ona. Pech. Bar- 
dzo bolało (śmiech). 

Poza Morzem Czerwonym nur- 
kowaliśmy w Oceanie Indyjskim,  
w Kenii. Powiedzmy sobie szczerze: 
zniszczone rafy, niewiele ryb. Poza 
tą wielka płaszczką, spotkaliśmy pod 
wodą z rzadkich okazów langustę  
i mamy ją na zdjęciach. 

Na Malediwach spotkałam man- 
tę (diabła morskiego). To wielka pła- 
szczka z dwoma rogami, którymi 
zbiera plankton. Pamiętam, że pod-
płynęła do mnie i zrobiła fikołka, tuż 
przede mną. Coś pięknego. 

Na Malediwach mieliśmy też  
fantastyczne nocne nurkowanie z re- 
kinami.

Nocą nie pływam z zasady. Nie 
wchodzę nawet do jeziora. Może 
tam być wodnik Szuwarek, utopce, 
topielce. Ja te wszystkie bajki z dzie-
ciństwa zapamiętałam i nigdy nie 
pływałam w nocy. Klechdy skutecz-
nie podziałały na moją wyobraźnię. 

No, ale skoro przylecieliśmy taki 
kawał drogi, to muszę spróbować. 
Ponieważ miało to być nurkowanie  
z rekinami, a chciałam je zobaczyć, 
to się na nocne nurkowanie zdecydo-
wałam. Oprócz podstawowej wzię-
łam zapasową latarkę. Do ramienia 
miałam przymocowane jedno che-
miczne światełko, drugie, migające 
światło przyczepiłam z boku.

Na Malediwach są bardzo moc- 
ne prądy wodne. W niektórych miej- 
scach, aby się nie dać porwać prądo- 
wi, trzeba mieć hak rafowy i zaha-
czyć się o dno. Linki przyczepia się 
z jednej strony do haka, z drugiej do 
kamizelki. Na dnie trzeba się często 
płasko rozłożyć i posuwać prawie 
czołgając, trzymając się dna, prze-
kładając na zmianę hak i przytrzy-
mując się dłonią, bo inaczej niesieni 
prądem odpłyniemy do Australii.

„Zaparkowaliśmy” na dnie 
wśród kłębiących się rekinów. Ja 
walczyłam z prądem i ciemnościa-
mi, rozglądałam się, a mąż fotogra-
fował. Było dużo rekinów nurse, 
niegroźnych, nieatakujących ludzi, 
które kłębiły się wraz z płaszczka-
mi. Robiło to wrażenie.

Dzień później z tego samego 
miejsca prąd wyciągnął w ocean 
dwóch nurków i przewodnika. Dry- 
fowali trzydzieści dwie godziny. 
Gdyby to było dzień przed nami,  
ja bym na to nocne nurkowania  
nie poszła. 

Największe wrażenie zrobiło  
na mnie safari nurkowe na Dedalu-
sie, na najpiękniejszych rafach ko-
ralowych Morza Czerwonego. Tam 
spotkaliśmy jednocześnie szesnaście 

rekinów młotów. To niezwykłe reki-
ny, bo ich głowa przypomina duże 
„T”, a kąt widzenia wynosi trzysta 
sześćdziesiąt stopni. Widzą wszystko 
dookoła. Wrażenie nieziemskie. W ar- 
chipelagu Galapagos zbierają się sta- 
da liczące blisko półtora tysiąca osob- 
ników. Chciałabym to zobaczyć.

Nigdy nie spotkałam pod wodą 
delfinów.

Najpiękniejsze koralowce gorgo-
nie widziałam w Egipcie w Sharm 
el-Sheikh. Coś wspaniałego. Wyglą-
dają jak wachlarze ze szronu. Jest  
to świetne miejsce do nurkowania  
i fotografowania. Przy tej głębokości 
nie ma w wodzie piasku unoszącego 
się z dna, są przez to lepsze zdjęcia. 

Niebezpiecznie było raz, gdy  
w początkach edukacji nurkowej, 

podczas nurkowania rozpiął mi się  
i spadł pas balastowy. Błyskawicz- 
nie znalazłam się na powierzchni.  
W głowie miałam jedną lekcję: „wy-
dmuchuj powietrze”, i tak robiłam. 
Kolega patrzący z dołu, widział 
nade mną nawis skalny. Myślał, że 
się zabiję. Miałam szczęście. Skała 
nie rozbiła mi głowy, wycięła tylko 
garść włosów (śmiech). Nie zdąży-
łam się nawet przestraszyć. 

Na następny wyjazd nurkowy 
miałam już własny sprzęt, balast 
rozdzielony po kieszeniach, żeby nie 
było możliwości, że cały jednocze-
śnie stracę. Czułam się bezpiecznie.  

Nurkowanie to wspaniała przygo-
da. Warto choć raz razem z rybami 
znaleźć się w podwodnym świecie. 
W jednym olbrzymim akwarium. ■

…gdy człowiek jest młody,
wydaje mu się, że jest niezniszczalny.

…nurkowanie 
to wspaniała przygoda.
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Tego wydarzenia rodzice i ich pociechy długo nie 
zapomną. Z jednej i drugiej strony ulicy Złotych Łanów 
w Łoziskach tuż przed godziną siedemnastą ciągnęły 
tłumy. Nowy plac zabaw, dwudziesty siódmy w naszej 
gminie, czekał na chwilę otwarcia.

Były lody, cukrowa wata i rozdawane przez panią 
wójt okolicznościowe lizaki. Było wszystko, co jest 
potrzebne, by sprawić radość dzieciom. Rok temu na ze-
braniu wiejskim sto procent mieszkańców opowiedziało 
się za tym, aby piętnaście tysięcy z funduszu sołeckiego 
przekazać na budowę placu zabaw. Rada gminy pomysł 
poparła, gmina dołożyła środków, Centrum Sportu nad-
zorowało wykonawstwo i mają dzieciaki, gdzie się bawić. 
Miejscowy radny Sławomir Świątek, inicjator przedsię-
wzięcia, cieszył się razem z dzieciakami i rodzicami.

Wstęga została przecięta i plac ożył. Przyjemnie  
było popatrzeć. ■

Huśtawki 
poszły w ruch
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Nie mogło być inaczej. Grillowy zapach  

towarzyszył nam przy realizacji większości 

tematów do tego numeru „mojej Lesznowoli”. 

Był na majówce w Nowej Iwicznej, roznosił  

się na błoniach przed urzędem gminy podczas 

święta Lesznowoli, wplatał w muzykę z płyt 

Krzysi Górniak, gdy w jej ogródku rozmawia- 

liśmy o jazzie. Tak już jest. Gdy nadchodzą 

ciepłe dni, spotkania przy grillu stają się  

niemal obowiązkowe. 

Kiełbaski i karkówka, boczek 

zapiekany z wędzoną śliwką,  

przypieczona kaszanka, skrzy- 

dełka na ostro, żeberka i szasz-

łyki, a tuż obok opiekana cu-

kinia, nadziewane papryczki, 

rolowane bakłażany z kozim 

serem, faszerowane pieczarki 

i bagietka czosnkowa. Grill to 

jedno wielkie pole do popisu 

dla kucharzy i raj dla smakoszy. 

Na ten jeden raz odrzucamy 

informacje o jego szkodliwych 

właściwościach i poddajemy 

zapachowi, który kusi.

GRILL-
OWA 
POKUSA 

SKŁADNIKI 
2 bakłażany, 1 czerwona papryczka 
chili, 2 ząbki czosnku, 50 ml oliwy extra 
vergin, 100 ml octu balsamicznego, sól

Ocet, oliwę, posiekaną drobno papry- 
czkę i zmiażdżony ząbek czosnku 
wymieszaj, doprawiając szczyptą soli. 
Bakłażany pokrój w plastry, posyp lekko 
solą i odstaw na kilka minut. Gdy pusz-
czą sok, osusz plasterki papierowym 
ręcznikiem. Ułóż plastry bakłażana na 
grillu i opiecz z każdej strony. Gorące 
wymieszaj z sosem. Odstaw na chwi-
lę, żeby nasiąkły. Podawaj obsypane 
szczypiorkiem.

BAKŁAŻANY PROSTO Z GRILLA
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SKŁADNIKI 
2 kaszanki (lub więcej w zależności od potrzeb), kwaśne jabłko,  
czerwona cebula, majeranek, sól
Dodatkowo: folia aluminiowa

Kaszankę ponacinaj. Jabłka pokrój na ósemki i wyjmij gniazda nasienne. 
Cebulkę pokrój w piórka. Na każdym z kawałków aluminiowej foli połóż 
kaszankę, dodaj cebulkę i cząstki jabłka. Posól i oprósz majerankiem. 
Zamknij wszystko w foliowych paczuszkach. Połóż na ruszt. Opiekaj aż 
jabłka staną się miękkie, a cebulka i kaszanka ładnie się przypieką.

SKŁADNIKI 
skrzydełka z kurczaka (skrzydełka są 
jak chipsy, na jednym nie da się poprze-
stać), pół łyżeczki tabasco, pół łyżeczki 
suszonego rozmarynu, łyżka miodu, łyżka 
ketchupu, łyżka octu, 2 łyżki sosu chili,  
4 łyżki oleju, sól i pieprz.

Tabasco, rozmaryn, miód, ketchup, ocet, 
chili i olej wymieszaj razem. Dopraw solą 
i pieprzem. W marynacie zanurz umyte 
wcześniej skrzydełka i zostaw w lodówce 
na parę godzin. Grilluj często przewraca- 
jąc i smarując pozostałą marynatą. 
Podawaj z grillowanymi warzywami albo 
z bułką opieczoną na grillu.

SKŁADNIKI 
młode buraczki z botwinki, ser feta, 
tymianek, sos winegret, rukola

Młode buraczki umyj i odkrój nadmiar 
liści, zostawiając 10 centymetrowe 
łodyżki. Obgotuj i pokrój na dowolne 
kawałki (np. na ćwiartki lub połówki). 
Potem przełóż na grilla i opiecz, by 
nabrały ładnego koloru. Na talerz wyłóż 
rukolę i buraczki. Posyp serem feta. 
Obsyp tymiankiem. Wymieszaj sok z cy-
tryny z łyżeczką musztardy dijon i dolej 
trzykrotnie więcej oliwy niż soku. Dodaj 
łyżkę miodu. Wymieszaj i polej sałatkę.

SKŁADNIKI 
6 ugotowanych ziemniaków, dwie cebu-
le, suszone pomidory, ogórki konserwo-
we, miód, sól i pieprz

Ziemniaki pokrój w dużą kostkę i przełóż 
do miski. Pokrojoną w drobną kostkę 
cebulkę usmaż razem z posiekanymi 
drobno suszonymi pomidorami. Ogórki 
konserwowe (parę sztuk w zależności 
od wielkości) również pokrój w kostkę. 
Do miski z ziemniakami przełóż skwarki 
z cebulki i pomidorów. Dodaj pokrojo-
nego ogórka. Posól i popieprz. Oblej 
wszystko łyżką miodu i wymieszaj, 
starając się nie ugniatać składników..

PACZUSZKA SZCZĘŚCIA, 
CZYLI KASZANKA 

Z CZERWONĄ CEBULĄ 
I JABŁKIEM

SKRZYDEŁKA 
Z GRILLA NA OSTRO

SAŁATKA Z BURACZKAMI  
W SAM RAZ NA GRILLA

ZIEMNIACZANY 
DODATEK DO GRILLA
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Jak kura koguta ratowała
 
„Kogut i kura żyli wciąż w zgodzie,
Żywot prowadząc wspólny w zagrodzie.
Jajka znosiła kura na grzędzie,
Kogut ziarenek szukał jej wszędzie.

Nosił je z gracją, kurę częstował,
Była to para wielce wzorowa…”

Jan Brzechwa

Na zdjęciu Adela i Marcel


