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Od Redakcji
To dopiero dugi numer, a już tyle dobrej energii zdobytej podczas
rozmów z mieszkańcami gminy.
Po pierwsze, gdy rozpytujemy o kandydatów do przedstawienia
w „mojej Lesznowoli”, okazuje się, że mamy w gminie bardzo
wielu ciekawych ludzi.
Po drugie, gdy pytamy, czy możemy w jakimś punkcie
zostawić miesięcznik, spotykamy się z sympatią i jak dotąd nikt
nam nie odmówił.
Po trzecie, cieszy nas reakcja tych, którzy pobieżnie przerzucają
strony i odnajdują na nich znajomą twarz, czy znajome twarze.
Natychmiast zaczynają czytać. Niby sąsiada znają, ale co on tam
naopowiadał, wiedzieć warto.
Po czwarte, podajecie nam Państwo nazwiska osób, o których
chcielibyście przeczytać i dla których powinno się w miesięczniku
znaleźć miejsce, bo z takich czy innych względów na to zasługują.
Wszystko to bardzo cieszy, bo potwierdza słuszność pomysłu
i obranej drogi.

Poznajmy się.
W tym numerze kolejna porcja tekstów o mieszkańcach naszej
gminy. O ludziach, którzy czymś się wyróżniają, przez lata pracowali na szacunek. Coś dla naszej gminy zrobili, coś aktualnie robią,
pracują społecznie, aktywizują środowisko i sprawia im to ogromną frajdę.
Z czasem zastanowimy się wspólnie, czy nie warto pokazywać
istniejących na terenie gminy przedsiębiorstw. Tak naprawdę niewiele o nich wiemy. A może warto wiedzieć? Może warto poznać
ludzi, którzy są właścicielami firm, zarządzają nimi. Dowiedzieć
się, dlaczego wybrali naszą gminę, skąd przybyli i co ciekawego
mają nam do powiedzenia o sobie.
Chętnie poznamy opinię Państwa w tej sprawie. Jesteśmy
otwarci na wszelkie propozycje, które pozwolą nam wszystkim
lepiej się poznać.

Pracownia garncarska. Trochę jak manufaktura na starym
filmie. Piece ceramiczne mające swoje lata, regały z wyrobami
gotowymi do wypalania i tymi, które już przeszły szkliwienie,
wyszły z pieca i są gotowe, by je podziwiać. Gdzie nie spojrzeć,
a jest na co patrzeć, dzieła rąk pana Roberta i jego żony Moniki
Jehn-Olszewskich. Pani inżynier i pan inżynier, sympatyczni
młodzi ludzie po studiach na Politechnice Warszawskiej
dokonali wyboru. Pracują w glinie.
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Wszystko tu wygląda tak, jakby czas się zatrzymał.
Zatrzymał, bo pan Robert postanowił urabiać glinę tak,
jak robili to dawni mistrzowie garncarstwa. Odwiedzamy
pracownię przy Mleczarskiej w Nowej Iwicznej.

KORZENIE

Kiedy pan Robert był małym chłopakiem, kręcił się
w zakładzie ojca, który zajął się ceramiką. Produkował
ze wspólnikiem płytki ceramiczne, czyli tzw. glazurę,
co było w czasach komuny intratnym interesem. Prawdę
mówiąc pan Robert w zakładzie się wychowywał. Wiadomo było, że w przyszłości on będzie zakład prowadził.
Nic więc dziwnego, że poszedł do technikum ceramicz-

nego. Potem studiował na Wydziale Chemii PW i zrobił
specjalizację z ceramiki. Gruntownie przygotowany,
inżynier chemik ze specjalnością ceramika i technologia
nieorganiczna, mógł po śmierci ojca prowadzić zakład.
Na studiach poznał Monikę, przyszłą żonę, która robiła specjalizację z technologii tworzyw sztucznych, co
jak mówi pan Robert, wcale nie przeszkadzało, by oboje
zajęli się ceramiką. Ale nie taką, jaką zajmował się ojciec. Chcieli robić coś oryginalnego. Coś, czego nie ma.
Wzięli się za wyrób naczyń wałkowanych. Wałkowali
glinę ręcznie, zwijali, nadawali workową fakturę i robili
kolekcje, które były chętnie kupowane. Nawet były eksportowane za granicę. Rozkręcający się interes pozwolił
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skończyć studia. Kiedy wydawało się, że przyszłość
będzie kolorowa, rozpoczął się masowy import wyrobów
ceramicznych.
To był sygnał – mówi pan Robert – by bez smutku
zakasać rękawy i wziąć się do ręcznej roboty. Sięgnąć
do korzeni, tradycji garncarstwa i zacząć robić tak, jak
nakazywała tradycja. Usiąść przy garncarskim kole.
I takie postanowienie 19 lat temu podjął.

SZCZĘŚCIE

Inni pewnie by tego szczęściem nie nazwali, ale pan
Robert mówi, że miał szczęście, bo jego kolega ze szkoły
średniej pochodził z Czarnej Wsi Kościelnej na białostocczyźnie, gdzie był kiedyś duży ośrodek garncarski.
Pojechał do Wojtka, którego ojciec znał ludzi, by tam
poszukać warsztatu, w którym pan Robert mógł przez
kilka dni poterminować. Udało się. W znanym warsztacie u Bolków.
– Wróciłem stamtąd niesłychanie naładowany, bo
poznałem ceramikę z zupełnie innej, prawie magicznej
strony. To było coś niesłychanego. Wiedziałem, że do
końca życia będę zajmował się ceramiką. I od tamtej
pory nic innego nie robię, bo choć to niełatwa praca,
sprawia mi ogromną frajdę. Sprawia nam ogromną
frajdę, bo robimy to razem z żoną.

8

RZEMIOSŁO

– Garncarstwo to bardziej rzemiosło niż sztuka – mówi pan Robert. Tak było zawsze. Może teraz
trochę się to zmienia, bo ceramiczne wyroby niektórzy
traktują inaczej niż użytkowo. Jeśli opracujemy np.
kolekcję naczyń, to tę kolekcję robimy przez kilka lat.
Ludzie zawsze chcą coś do kolekcji dokupić, czy kolekcję
uzupełnić. To wymusza na nas pewną systematykę, ale
też i odpowiedzialność w stosunku do ludzi. Bo jeśli ktoś
kupił naszą kolekcję, a zbiła mu się filiżanka, to powinien móc taką samą do kompletu dostać.
Cały czas jednak eksperymentujemy i szukamy czegoś nowego. Zdarzają się oczywiście pojedyncze rzeczy
robione na konkretne zamówienie czy bardzo krótkie
serie i to też jest praca dla garncarza. Pojedyncze sztuki
łatwiej jest zrobić ręcznie niż serie.
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To, co pan Robert zrobi, pani Monika zdobi. Maluje, szkliwi, szuka motywów, którymi zdobi talarze czy
filiżanki. Na regałach stoją zdobione przez panią Monikę
talerze, przeznaczone na prezenty. Na przykład ślubne.
Można na nich wypisać dedykację czy życzenia i wręczyć młodej parze. Jest kolekcja łączkowa z motywami
kwiatów i kolekcja w kropeczki.
Jest i seria białych naczyń. Bardzo urodziwa, prosta,
szlachetna. Tę kolekcję zainspirowała klientka z Finlandii, która w sklepiku niedaleko Helsinek sprzedaje
wyroby pracowni z Nowej Iwicznej. To dla niej powstaje
ręcznie robiona biała kolekcja z wyraźnie zaznaczonymi
śladami, jakie pozostawiają palce, gdy toczy się glinę
i nadaje kształt naczyniu na kole.
Bardzo pięknie prezentuje się zielona kolekcja, którą
w pracowni produkuje się od lat i niczego nie traci ze
swojej urody.
Zielona kolekcja jest dziełem przypadku – mówi
pan Robert. Nazywamy ją kolekcją żabią, bo wtedy, gdy
powstała, robiliśmy żaby. Takie niby rzeźby toczone na
garncarskim kole, modelowane z doklejanymi łapkami.
Żaby były szkliwione na zielono. Właśnie tak, jak ta kolekcja. Próbowaliśmy się z niej już wielokrotnie wycofać,
bo robimy ją od lat, ale cięgle się podoba.

PTASZKI

Ptaszki ceramiczne są dziełem pani Moniki.
Ich powstaniu towarzyszy pewna historia, którą pan
Robert określa „iskra boża”. Na święta wielkanocne
w pracowni toczy się na kole jajka. Sztuka po sztuce.
Któregoś dnia, gdy jajek było dużo, pani Monika siedziała, rysowała, coś tam sobie kombinowała, wreszcie
dokleiła jajku główkę. Dodała ogonek i powstał bardzo
fajny ptaszek. Każdy inny. Potem sięgnęła po atlas ptaków europejskich i zaczął się masowy „wylęg”. Ptaszki
były toczone ręcznie, ręcznie doklejano ogonki i główki,
potem pani Monika ptaszki szkliwiła, wypalała i frunęły do klientów. Szkopuł był w tym, że z ekonomicznego
punktu widzenia opłacalność ręcznego wyrobu ptaszków była bardzo marna. Pani Monika wymyśliła zatem
produkcję ptaszków z tzw. masy lejnej i teraz ptaszki
wyskakują z gipsowych foremek.
Na koniec wizyty w pracowni pana Roberta i pani
Moniki dowiedzieliśmy się, że zabawa z gliną na kole
jest fajna, ale robota jest ciężka. Przyjemnie się patrzy,
gdy pan Robert obejmuje dłońmi porcję glinianej masy,
uruchamia koło i po chwili zaczyna wyłaniać się kształt
czegoś, co próbujemy odgadnąć, ale prawdę powiedziawszy dopóki nie zatrzyma koła, wszystko się może zmienić. Tak jak porcja gliny na naszych oczach zmieniała
się w piękny kształt butelki.

WIZYTÓWKA

Do każdego pudełka, w które opakowana jest ceramika wychodząca z pracowni w Nowej Iwicznej dołączona
jest krótka, firmowa notatka.
„Ceramika, rękodzieło artystyczne, a w szczególności garncarstwo jest naszą wielką pasją, z którą związaliśmy całe nasze życie. Wyroby przez nas wykonywane
nawiązują do tradycyjnej ceramiki ludowej, ale stanowią również kompromis z wzornictwem współczesnym.
Nie ograniczamy się do powtarzania dawnych form, ale
staramy się, aby rozwój będący naturalnym objawem
każdej żywej sztuki szedł w kierunku wzbogacania wartości plastycznych przekazywanych przez tradycję.” ■
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Wianki

...w Mysiadle
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Pomyśleć, jak niewiele trzeba, żeby było wesoło, miło,
rodzinnie i jednocześnie trochę świątecznie. Cukrowa wata,
grochówka, kilka ognisk przygotowanych do pieczenia kiełbasek,
panie z grupy „Panie przodem” z własnymi wypiekami, dobra,
wpadająca w uszy muzyka i wianki.

Kiedy zapadł zmierzch, niezmordowana organizatorka pikniku,
pani Marzenna Malinowska obchodziła brzeg stawu i tym, którzy
nie mogli zapalić świeczek puszczanych z wiankami na wodę,
podawała ogień.
14
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Sobota 25 czerwca. Zwolna rozkręca się
plenerowa impreza „Wianki nad stawem
w Mysiadle”. Zapełniają się stoiska, zaczyna
przybywać ludzi, na estradzie zespół muzyczny,
strażacy przygotowują ogniska, przy których
będzie można upiec kiełbaskę.
Zaczyna się piknik.

Na sto procent
Tak jak żołnierz nosi buławę
w plecaku, tak kobiety zawsze mogą
coś w swoim życiu zmienić.

Obok namiotu z napisem „Panie przodem” stoi organizatorka
imprezy, niezmordowana Marzenna Malinowska. Z wykształcenia
ekonomistka, absolwentka SGH, kiedyś pani dyrektor w jednej
z central handlu zagranicznego. Z mężem, miłośnikiem motocykli Harley Davidson i grupą harleyowców zjeździła cały świat.
Czerwona sukienka, wianek na głowie, ciemne okulary. Co chwilę
ktoś do niej podchodzi, o coś pyta, co chwilę pani Marzenna znika
wśród przybywających ludzi. Widać, że porusza wszystkie sprężyny i wszystkie nitki trzyma w ręku.

Z Natolina do Lesznowoli

To było już 21 lat temu. Państwo Malinowscy postanowili uciec
z miasta. Zostawić Natolin i przenieś się na wieś. Wybrali Mysiadło. Nie spodziewali się wtedy, że miasto pójdzie za nimi i bardzo
szybko ich dogoni.
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– Do swojej posiadłości jechaliśmy bitym duktem, po kaczych
dołach – opowiada pani Marzenna. Nie było kanalizacji. Sami ciągnęliśmy prąd, doprowadzaliśmy gaz i marzyliśmy o drodze, którą
będzie można normalnie dojechać. Wkrótce zaświeciło światełko.
Będzie kanalizacja. Rozkopano drogę, położono rury, zasypano.
W nocy poszła ulewa i rankiem wyjeżdżając za bramę, my tak jak
inni, zapadliśmy się po osie w błocie. Wściekli wyciągaliśmy jedni
drugich z tego błocka, nagraliśmy ten cały horror i wpadliśmy do
gminy. To był pierwsza kadencja pani wójt.
Nigdy tego nie zapomnę. Ledwie kobieta weszła i usiadła za
biurkiem a my wściekli, zabłoceni, przez sekretariat wpadliśmy
do jej gabinetu, żeby pokazać jak jest. Żeby zaprotestować, że tak
dalej być nie może. I tu pozytywne zaskoczenie. – Może to ono
wpłynęło na dalszy mój związek z gminą? – Zastanawia się pani
Marzenna. Nie jest to wykluczone.
Pani wójt cierpliwie nas wysłuchała. Wróciliśmy do domu, a po
południu na naszej ulicy pojawiły się samochody, równiarki, robotnicy. Wyrównywano i utwardzano nawierzchnię. I to był początek
współpracy z gminą.
Założyliśmy komitet budowy drogi, zebraliśmy pieniądze, namówiliśmy część sąsiadów, żeby przesunęli swoje płoty. Opłaciliśmy projekt i położenie „policjantów” i wszystko to jakoś sprawnie
poszło. Zostaliśmy połączeni ze światem. A ponieważ zawsze dużo
działaliśmy i działamy społecznie (m.in. w ruchu harleyowym),
to uważaliśmy, że jak tu mieszkamy i płacimy podatki, to naszym
obowiązkiem jest uczestniczenie w zebraniach sołeckich i uczestniczenie w sprawach, które nas dotyczą.

Popsuty gen

– Śmiejemy się z mężem – mówi pani Marzenna, że my to
chyba mamy jakiś popsuty gen, bo kiedy zaczynamy działać, to
działamy zupełnie inaczej niż większość naszego społeczeństwa.
Mamy chyba ADHD, choć dawniej się o tym nie mówiło. Jak zaczynamy coś robić, to na całego. Nie potrafimy usiedzieć bezczynnie na miejscu.
Przygoda z „Panie przodem”, to, że zostałam koordynatorem
tego ruchu, zaczęła się tak. Co jakiś czas
wpadałam do gminy ze swoimi pomysłami,
aż któregoś razu pani wójt mówi – pani
Marzenko, tyle ma pani w sobie energii,
może by pani coś wymyśliła dla kobiet.
Bo dotychczas inicjatywy dotyczą albo seniorów albo dzieci. – Rzeczywiście taki był
schemat. A dla tych ze środka, którzy płacą
podatki nie było nic. No to wymyśliłam.

Marzy mi się,
by ten teren przy stawie,
gdzie były wianki,
pobudzić do życia.
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„Panie przodem”.

– Cel jest taki, żeby wyciągnąć kobiety
z domu. Dać im wiarę, że tak jak żołnierz nosi
buławę w plecaku, tak kobiety zawsze mogą coś
w swoim życiu zmienić. A jeśli nie zmienić, to
mieć wiarę, że u nas otrzymają wsparcie.
Że zawsze mogą przyjść, poznać inne kobiety
z gminy i na ich pomoc i wsparcie liczyć.
Pamiętam te pierwsze nasze spotkania.
Spotkaliśmy się w Magdalence z tzw. działaczkami. Była pani wójt, radne, kobiety, które
już coś w gminie robiły, coś znaczyły. Zamysł
był taki, żeby przez nie dotrzeć do innych
kobiet, które chciałyby w tym przedsięwzięciu
uczestniczyć. Potem zadziałała poczta pantoflowa. Koleżanka przyprowadzała koleżankę,
powiększała się nasza baza mailowa.
Kobiety przychodzą na organizowane przez
nas w każdą drugą i czwartą środę miesiąca
darmowe spotkania. Spotykamy się w GOK-u
w Starej Iwicznej. Razem ustalamy tematy,
zastanawiamy, kogo mogę na to spotkanie
z kobietami umówić . Goście przychodzą na
zasadzie wolontariatu. Na szczęście mam bardzo dużą grupę znajomych, więc nie ma
z tym kłopotu.
Było już i o medycynie chińskiej, o dolegliwościach kręgosłupa i o dobrej fotografii.
Od poważnych tematów medycznych, po tematy czysto babskie. Jak dobierać prawidłowo
biustonosze, co zrobić z psem/kotem/jeżem
(a może mężem?) podczas wyjazdu. Były warsztaty ceramiczne „udekoruj swoje naczynie”,
warsztaty szkliwienia i zdobienia naczyń ceramicznych, warsztaty robienia stroików i ozdób
wielkanocnych. Teraz na piknik razem plotłyśmy

Uważaliśmy, że jak tu mieszkamy i płacimy podatki,
to naszym obowiązkiem jest uczestniczenie w zebraniach
sołeckich i uczestniczenie w sprawach, które nas dotyczą.

wianki, a trzeba ich było bardzo dużo.
Robimy kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe, bo każda coś potrafi i każdej
trzeba dać szansę. Jedne szyją, inne robią
biżuterię, a jeszcze inne robią fantastycznie na
drutach, wyrabiają ceramikę, malują. Umiesz
coś – spróbuj, może się to komuś spodoba,
może nawiążesz jakiś kontakt.
Pod szyldem „Panie przodem” wystawiałyśmy się na święcie gminy. Dziewczyny napiekły ciasteczek, upiekły chleby, był smalec,
ogórki i za dwa, trzy złote sprzedawaliśmy
swoje produkty.
Tak działamy już dwa lata i jest mi szalenie miło, gdy słyszę, że kobiety, które od lat
mieszkały trzy domy od siebie, poznały się
dopiero na spotkaniach „Panie przodem”.
Że są i takie, które mówią, że są od tych
spotkań uzależnione.
To nie są w żadnym wypadku tzw. „babskie wieczory”, na których panie spotykają się
i plotkują. Nam o coś chodzi i z tych spotkań
panie wychodzą bogatsze w wiedzę.

Co innego jak siedzisz w domu sama i rozpaczasz, bo spotkało cię
nieszczęście, a co innego jak przyjdziesz do nas. Może za bardzo
ci nie pomożemy, ale każda ci opowie o sobie i o swoich doświadczeniach. Wysłucha, doradzi. Będzie na pewno lżej.
Gdybym tego nie robiła, nie poznałabym tylu fantastycznych
kobiet. Mój mąż się śmieje, że tych bab jest już wokół mnie tyle,
że on się gubi, która jest, z której grupy. Jedną z grup są moje przyjaciółki ze studiów i po studiach, w drugiej grupie są koleżanki
z ruchu harleyowego, a trzecia to dziewczyny z „Panie Przodem”.

Co dalej?

Mam taki poważny plan, bo jestem w radzie sołeckiej
Mysiadła. Marzy mi się, by ten teren przy stawie, gdzie były wianki, pobudzić do życia. Żeby to nie było tylko raz do roku z okazji
wianków, ale żeby tu tętniło życie. Jest taki park na Ursynowie.
Obfotografowałam go ze wszystkich stron, pognałam do ratusza,
zapytałam o plany. Popytałam gdzie oni to wszystko co tam jest
zamawiali, kto im to robił, za ile. Pobrałam adresy, kontakty,
telefony i wszystko przywiozłam do gminy. Zobaczymy, co
z tego wyjdzie.
O sobie mogę powiedzieć tak. Jak działam, to na sto procent.
Inne działanie mnie nie interesuje. ■
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Są ludzie, których nieszczęście powala. Życie zaczyna wypełniać
rozpacz i rozpamiętywanie. Są też tacy, jak Jacek Zalewski
z Nowej Iwicznej. Tata Kuby, który mówi – trzeba słuchać losu.
Cokolwiek to znaczy, dla Jacka Zalewskiego znaczy jedno.
Nieszczęście trzeba próbować przekuć w szczęście.

Tata Kuby

Kuba za pół roku będzie miał osiemnaście lat. Zwiedza z tatą świat, bo tata zawsze lubił podróże. Kuba nie
mówi. Od kilku miesięcy nie widzi. Trzeba mu zmieniać
pampersy. W ubiegłym roku przejechali przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię. Dotarli do Norwegii. W podróży
towarzyszyła im siostra cioteczna pana Jacka, która tę
podróż dokumentowała kamerą. Podróż skończyli
300 km za kołem polarnym.
Jacek Zalewski do Nowej Iwicznej trafił wtedy, gdy
dobrze mu się powodziło. Szukał działki, bo miał już
wszystko, tylko nie miał domu. Znalazł działkę. Uzbrojona, w dobrej cenie – trzeba słuchać losu – pomyślał
i działkę kupił. W gminie błyskawicznie załatwił niezbędne zezwolenia i zaczęła się budowa domu.
Przyszedł listopad.

pieniądze, a tu taka wiadomość. Wiedziałem już
dlaczego żona płakała.

ZADANIE

– Trudno powiedzieć ochłonąłem. Ale gdy doszedłem do siebie pomyślałem, że tam, gdzieś na górze,
ktoś wyznaczył mi zadanie. Co mi to da, że będę narzekał, rozpaczał. Nic. Ja muszę podjąć racjonalne działanie.
Pojechałem do znanego specjalisty i bez ogródek
zapytałem. Panie doktorze, co trzeba zrobić, gdzie i ile
to kosztuje? Mam pieniądze, mamy jako firma kontakty
na całym świecie, niech pan tylko powie, gdzie trzeba
przeprowadzić leczenie, w Kanadzie, Japonii…?
Pan doktor popatrzył na mnie i powiedział – tego

Nie chciałem jęczeć, narzekać, zbierać na dziecko pieniądze.
To mi zupełnie nie odpowiadało.
Pan Jacek na Śląsku reprezentuje firmę, załatwia
biznesowe sprawy i dostaje telefon. Dzwoni żona, która
w ostatnim miesiącu ciąży przechodzi badania. USG
pokazuje, że będzie syn.

TELEFON

– Co za szczęście. Jestem mężczyzną spełnionym.
Jako biolog z wykształcenia, absolwent UW posadziłem
drzewa, buduję dom, będzie syn – ucieszył się pan Jacek,
nim wysłuchał całej wiadomości.
Tej drugiej część wiadomości towarzyszył płacz żony.
USG wykazało, że coś jest nie tak. Nie rozmawiali przez
telefon. Pan Jacek wsiadł w samochód i pognał ze Śląska
do Warszawy, by u lekarki prowadzącej żonę, dowiedzieć
się, co zaszło.
– W prywatnym gabinecie lekarskim na Narbutta
w Warszawie była najnowsza aparatura USG. Wszystko
tam było widać – wspomina pan Jacek. Dziś to jest standard, wtedy to była nowość. Patrzymy na ekran i tam na
przeglądzie serca Kuby pani doktor pokazuje guzy.
– Co to znaczy? – pytam. – Guzy mogą oznaczać
stwardnienie guzowate – objaśnia pani doktor. A stwardnienie guzowate to rzadka choroba genetyczna. W przebiegu choroby dochodzi do rozwoju nowotworów niezłośliwych w wielu narządach, m.in. w mózgu, sercu czy
płucach. To może się też wiązać z głębokim upośledzeniem umysłowym dziecka.
– To mną tąpnęło. Ja tu pan prezes dobrze prosperującej firmy, niczego mi nie brakuje, zarabiam dobre

fot.: Nordkapp 1.06.2015, Kuba jeszcze widzący

jeszcze medycyna nie wymyśliła. – To niech medycyna
zadzwoni do mnie, jak już to wymyśli – odparłem.
Ale już na ten telefon nie czekam.
Jakby mnie teraz, po tych osiemnastu latach ktoś
zapytał, czy ja bym chciał, aby mój Kuba był normalny,
to chyba bym zapytał, ale po co? Ja bym nie wiedział,
co ze sobą robić.
Rozmawiałem kiedyś z dziewczyną, która jest od
urodzenia niewidoma. Zapytałem, czy chciałaby widzieć. Odpowiedziała – nie. Nie, bo ja nie wiem, jakby
to wszystko było. Ja znam swój świat. Wszystko o nim
wiem. Nie wiem, co by było, gdyby ktoś nagle przywrócił mi wzrok. A co by było, gdyby mi się ten nowy świat
nie podobał?

ŻYCIE PRZESTROJONE

– Jestem w podobnej sytuacji co ta dziewczyna.
Za sześć miesięcy będzie osiemnaście lat, jak jestem
z Kubą i jego chorobą. Moje życie zostało zupełnie
przestrojone na inne fale. Ta choroba jest niestety taka,
że stan Kuby cały czas się pogarsza. W zeszłym roku,
jak byliśmy w Irlandii na Nordkappie, Kuba jeszcze coś
widział. Od listopada nie widzi nic.
Wiedziałem, że on straci wzrok i dlatego tak spieszyłem się z tą podróżą. Lekarze powiedzieli mi, że on
już nie widzi na jedno oko i zaraz nie będzie widział na
drugie. Czy mogłem się nie spieszyć?
Kuba na szczęście dobrze zaakceptował utratę wzroku. Nie zadawał pytań, co się stało, dlaczego nic nie
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widzę. Miał taki trwający dwa tygodnie stan strachu
i niewiedzy.
Choć się tego przecież spodziewałem, dla mnie to
też był pewien szok. Ale nie mogłem usiąść koło Kuby
i płakać.
Jakoś zacząłem mu i sobie wypełniać ten czas. Muzyka. Razem często słuchamy muzyki. No to słuchaliśmy
trzeciego koncertu brandenburskiego Bacha, jeździliśmy
samochodem, wpadaliśmy do sklepów na zakupy. Cały
czas byliśmy w ruchu. I to pomogło.
Ktoś, kto nie wie, że Kuba nie widzi, może na początku tego nie poznać. W Irlandii, Irlandczycy widząc, że
idziemy razem na Górę św. Patryka mówili – nie bujaj,
że on nie widzi. A on nie widział. Kuba ma bardzo pewne ruchy i to obserwatorów myli. Bardzo sprawnie szedł
po skałach. Ledwie mogłem za nim nadążyć. Odnoszę
wrażenie, jakby Kuba miał miękkie stopy, które pozwalają mu wyczuwać skały i skałki.
Od powrotu z Finlandii w 2015 i Zielonej Wyspy
w 2016 roku wiem i to powtarzam wszystkim – pozwólmy ludziom być takimi, jakimi są. Nie wolno strofować,
uciszać. Ja z Kubą chodzę wszędzie. Do centrów handlowych, małych sklepików, restauracji – dosłownie wszędzie. Zauważyłem, że ludzie go akceptują.
Kuba po wejściu do sklepu wydaje z siebie dziwne
dźwięki. Krzyczy, macha rękami, wygina się. Tak w tej
chorobie ma. Ludzie patrzą na niego i natychmiast patrzą
na mnie. Jak ja reaguję? A ja nic. Wiem, że to jest Kuby
standard. Ludzie wobec tego przyjmują Kubę takim, jaki
jest. Bez sensacji.
Gdy miał trzy, cztery lata ludzie to jego „gaworzenie”
przyjmowali jak gaworzenie dziecka. Normalnie. Teraz
przez chwilę muszą się z tym oswoić.

moja Lesznowola

UŚMIECH BOCIANA

– Z początku chodziłem po omacku. Badałem grunt.
Chciałem znaleźć rodziców dzieci chorych tak jak mój
Kuba na stwardnienie guzowate. Był 1999 rok. Bez
internetu trudno było znaleźć. Wreszcie przez Centrum
Zdrowia Dziecka jakoś dotarłem do kilku i założyliśmy
w Gdyni pierwsze stowarzyszenie chorych na stwardnienie guzowate.
Potem wymyśliłem sobie, jako człowiek doświadczony w biznesie, że muszę zrobić biznes plan, jak tu tą
chorobą zarządzać. Analiza potrzeb, możliwości, analiza
SWOT. Cały czas szukałem w głowie formuły, jak tu
sobie poradzić z tym upośledzeniem mojego syna. Nie
chciałem jęczeć, narzekać, zbierać na dziecko pieniądze. To mnie zupełnie nie odpowiadało. Ja mam z kimś
konkurować w zbieraniu pieniędzy? Pisać, że Kuba jest
bardziej chory od innych dzieci? Nie. To nie moja bajka.
Utworzyłem własne stowarzyszenie.
W 2001 r. w Piasecznie na ul. Warszawskiej otworzyłem sklep dla niemowląt „Uśmiech bociana”. Kuba był
mały, ja przestałem prezesować w poprzedniej firmie,
z czegoś trzeba się utrzymywać. Znałem się już na potrzebach niemowląt, więc otworzyłem taki biznes.
Był to strzał w dziesiątkę.
Potem otworzyłem szkołę rodzenia. Zacząłem szyć
ubranka dla wcześniaków, robić mieszanki laktacyjne.
Wszystko było świetnie, ale kłopoty przychodziły razem
z wakacjami. Kuba rósł. Co robić w wakacje?
Pojechałem do kuratorium i pytam, gdzie są letnie
zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, bo ja mam takiego
syna. Kiedy chodził do specjalnego przedszkola, było
w porządku, ale szkoła, wakacje? W kuratorium mówią
oczywiście proszę pana, prowadzimy takie turnusy

Clonbur, Zach. Irlandia, hrabstwo Galway

Jakby mnie teraz,
po tych osiemnastu
latach ktoś zapytał, czy
ja bym chciał, aby mój
Kuba był normalny,
to chyba bym zapytał,
ale po co?

Jeździłem po zebraniach wiejskich, opowiadałem
swoją historię, mówiłem co chcę na wakacje zrobić
i na koniec pytałem, kto z państwa ma niepełnosprawne dziecko. Reakcja zawsze była taka sama.
Cisza. Przeraźliwa cisza.
rehabilitacyjne. Nie rozumieli, że tu nie chodzi o rehabilitację, tylko o wakacje. Niestety nic takiego na początku
lat dwutysięcznych nie było.
Znalazłem jakąś organizację pozarządową, ale oni
zajmowali się dziećmi z zespołem Downa, więc mnie
pogonili. I wtedy zrozumiałem, że w tej niepełnosprawności intelektualnej, jaką ma Kuba, nie chodzi o choroby,
tylko o zachowania, potrzeby i stopień niesamodzielności. Zrozumiałem, że nie należy dzielić ludzi w zależności od chorób – zespół Downa, stwardnienie guzowate,
bo to jest ślepa uliczka. Nie należy zamykać się w kręgu
chorych. To mi nie odpowiada. Więc skoro nic takiego
o czym myślę i o co pytam nie ma, to trzeba tak zrobić,
by było.

POMYSŁ

– Poszedłem do urzędu gminy. Wszedłem do pani
wójt i zacząłem opowiadać, że mam problem, bo idą wakacje. – Wszyscy się cieszą, a pan ma problem? – Zapytała. – Tak mam problem, bo mam upośledzone dziecko.
Popatrzyła na mnie zdziwiona, ale słuchała dalej. Słuchała, bo miałem konkretne rozwiązanie. Właściwie pomysł.
– Jakby mi pani dała kawałek szkoły, to – w tym momencie pani wójt mi przerwała i powiedziała chwileczkę,
poproszę pana dyrektora Jacka Bulaka.
Przyszedł pan Bulak, a pani wójt mówi, panie dyrektorze proszę, żeby pan posłuchał, co pan mówi i żebyśmy

wspólnie zastanowili się, jak to zrealizować. To był mój
pierwszy kontakt z panią wójt i z Jackiem Bulakiem.
Opowiedziałem, że gdybym miał kawałek szkoły,
to można by zebrać gromadkę niepełnosprawnych,
takich jak mój Kuba dzieci i zorganizować dla nich wakacje. Rodzice mogliby trochę odpocząć. Wtedy jeszcze
nie wiedziałem, że jak wójtowa coś mówi, coś obieca,
to na pewno to zrobi.
To był maj. W szkole w Łazach była taka sala, która
się do zajęć nadawała, więc zacząłem szukać dzieci.
Jeździłem po zebraniach wiejskich, opowiadałem swoją
historię, mówiłem co chcę na wakacje zrobić i na koniec
pytałem, kto z państwa ma niepełnosprawne dziecko.
Reakcja zawsze była taka sama. Cisza. Przeraźliwa cisza.
Czasem ktoś zapłakał słuchając o Kubie.
Ludzie wstydzili się przyznać, że mają takie dziecko
w domu. Zorientowałem się, co jest grane i zawsze na
koniec podawałem swój telefon. Proszę do mnie zadzwonić. I późno w nocy albo na drugi dzień dzwonili. Zebrałem niezłą grupę, a rodzice na sołeckich zebraniach
głosowali, żeby na te zajęcia przyznać jakiś fundusz.
Była szkoła, wójtowa zatrudniła dwóch nauczycieli.
I tak się zaczęło. Wkrótce za namową pani wójt założyliśmy organizację pozarządową. Stowarzyszenie
„Dobra wola”.
W sierpniu tego roku organizujemy jak zwykle kolejne półkolonie. Nieszczęście zamieniliśmy w szczęście. ■
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Pasja latania
Takie przeżycie na zawsze zostaje w pamięci. Gdy nagle,
nie wiadomo dlaczego się przypomni albo nie wiedzieć
czemu, przyjdzie człowiekowi do głowy przed snem – zasnąć
nie sposób. Za każdym razem przeżywa się to samo, co wtedy.

Pilot, generał dywizji Zbigniew
Bielewicz, mieszkaniec naszej gminy, należy do ludzi twardych. W swojej karierze zawodowej, którą zaczynał
jako podchorąży Wyższej Oficerskiej
Szkoły Lotniczej imienia Janka
Krasickiego w Dęblinie, a kończył
jako szef szkolenia Sił Powietrznych
w Warszawie, przez wiele lat jako
pilot instruktor szkolił pilotów
wojskowych.
Przygodę z lataniem zaczął
w szkole średniej, na wakacyjnym
kursie szybowcowym w Bydgoszczy. Po maturze, mając dodatkowe
punkty za kurs szybowcowy, dostał
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się do szkoły lotniczej w Dęblinie
i latał na Biesach, Iskrach TS-11
i Migach 15. Wspomina, że chętnych
było wielu. Na badania lekarskie
stawiało się dziennie około stu chętnych, przyjmowano dwóch, trzech.
Całe życie związany z lotnictwem. Szkolił, latał, dowodził.
Dziś opowiedział historię, która
zdarza się nielicznym.

ZDRADLIWE MLEKO

– Było tak. Grupa podchorążych,
którą szkolił na samolotach odrzutowych doszła do etapu, który określa
się jako samodzielny lot po trasie.

Ten pierwszy samodzielny lot
po trasie na samolocie odrzutowym
polegał na tym, że uczeń i instruktor
startowali w parze. Uczeń pilotował
jeden samolot a instruktor drugi. Po
nabraniu odpowiedniej wysokości
i prędkości lotu, samoloty dochodziły do tzw. punktu wyjściowego nad
określoną miejscowością i od tego
punktu uczeń leciał pierwszy, a instruktor leciał za nim i obserwował
lot ucznia.
Pamiętam jak dziś – opowiada generał Bielewicz. Startowaliśmy z Dęblina, na Kozienice, Janów Lubelski,
Zamość i z powrotem do Dęblina.

W lotnictwie jest tak, jak w sporcie wyczynowym.
Kto dużo trenuje i startuje, ten ma wyniki.
Kto dużo lata, to dobrze lata, szczęśliwie lata, bezpiecznie.
Kto mało lata, to lepiej zamknąć oczy.
Wszystko było w porządku. Wystartowaliśmy. Mój podopieczny przyjął
pierwszy kurs, wyszedł do przodu
i lecimy. Robimy małe poprawki na
kursie, mamy cały czas łączność radiową. Nic nie wskazuje na to, że
mogą być jakieś zakłócenia lotu,
choć mnie niepokoić zaczyna to, co
widzę na horyzoncie. Widzę tworzące się bardzo wysoko chmury. Nie
takie kłębiaste, tylko raczej takie
jak mleko.
Dolatujemy do Janowa Lubelskiego. Sytuacja pogodowa robi się
niedobra. Przychodzi mi do głowy,
że powinniśmy przerwać lot. Mój
podopieczny wykonuje zwrot na
Zamość, a ja patrzę na chmury. Są
jakieś dziwne. Sprawiają wrażenie,
że są jak mleko, ale miejscami prześwitują.
Lecimy jakieś dwie, trzy minuty i odrzutowiec pilotowany przez
ucznia w to mleko wpada. Tracę

z pola widzenia jego samolot. Za
chwilę znowu go widzę. Mignął mi
w chmurach. Dołączam do niego.
Po chwili znowu mi znika. Przez
radio mówię mu – wyprowadzaj na
kurs do domu. Wyprowadzaj na kurs
do domu. Ale w tym mleku nie widzę, czy wykonał zmianę kursu, czy
nie. Pytam przez radio. Potwierdza,
że zmienił kurs na kurs do domu,
ale go nadal nie wiedzę. Cały czas
mam obawy, że go w tych chmurach
zgubię.
Lecimy jakieś półtorej minuty,
może dwie i wreszcie nie wytrzymuję nerwowo i polecam mu nabranie
odpowiedniej wysokości i lot z takim
a takim kursem. Potwierdził, wykonał i w pewnym momencie przez
moment zobaczyłem jego samolot.
Mały punkcik oddalony ode mnie
o jakieś dwa kilometry. Staram się do
niego dołączyć, ale znowu mi znika.
Pogoda pogarsza się z minuty

na minutę. Od wschodu, od Lublina
nadciągają gęste chmury. Jest coraz
gorzej. Cały czas powtarzam mu, by
leciał do domu. Przyrządy w moim
samolocie zaczynają wariować.
Przyrząd tzw. ARK, który wskazuje
kierunek do domu, chodzi jak chce.
Wskaźnik lata to w jedną, to w drugą stronę. Nadeszły już chmury burzowe, a ja nie potrafię zlokalizować,
gdzie jestem.
Nie to jest jednak najważniejsze.
Najważniejsze to znaleźć ucznia.
Cały czas mam w głowie tylko jedno
pytanie. Jak instruktor mógł zgubić
ucznia? To tak, jakby matka zgubiła
swoje dziecko.
Wreszcie go dostrzegłem, podleciałem, trzymam się za nim, ale wciąż
mam obawy, że znowu mi wejdzie
w jakąś chmurę i że go zgubię. Przez
radio mówię mu, że będę go wyprzedzał, żeby uważał i leciał za mną.
Szukam w chmurach luk, żeby
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można było zejść niżej i wreszcie
coś zobaczyć. Zorientować się, gdzie
jesteśmy.

PONIŻEJ CHMUR

Sprawdzam ilość paliwa, znajduję
lukę w chmurach i wiem, że muszę
wykonać gwałtowny manewr. On
leci za mną. Przychodzi mi na myśl,
że on w tym gwałtownym manewrze
może się za mną nie utrzymać, i że
go zgubię. Możemy też w tych chmurach po prostu się zderzyć. Takie myśli przychodzą w ułamkach sekund.
Odrzutowiec leci. Robię szczęśliwie
manewr, on za mną i wychodzimy
spod chmur. Podstawa chmur jest
nieco wyższa niż 400 metrów. Jakieś
450. Lecimy pod chmurami. Nisko
nad ziemią. Rejon kompletnie
nieznany, nic nie można rozpoznać.
Leje deszcz.

Wołają nas już przez radio, patrzę
na paliwomierz i drętwieję. Paliwa
mamy na pięć minut lotu. Natychmiast przychodzi mi do głowy, że
musimy przygotować się do katapultowania. Za wszelką cenę muszę
uratować ucznia. Pytam go, ile mu
zostało paliwa. Odpowiada, że mniej
więcej tyle, co mnie. Po tej informacji na chwilę zapadła ciężka cisza.
Przypomniały mi się słowa
mojego instruktora. Właściwie nie
przypomniały. Ja je w tym stresie
widziałem na ekranie. Wydawało
mi się, że na ekranie widzę zajęcia
z instruktorem, który uczył nas, jak
się ratować w podobnych sytuacjach.
Wiem, że nigdzie już nie powinienem lecieć. Że muszę się zatrzymać,
że uczeń jest za mną.
Alej jak się zatrzymać, gdzie?
Zrobiłem taki krąg i nie wiem, czy
jestem nad Lubartowem, czy za Lu-

bartowem, czy lecę na wschód i dokąd lecę. Na przyrządy nie mogę
liczyć. Kłębowisko myśli. Zrobiłem
koło i nagle zauważyłem dobrze mi
znane wieże kościoła. To były wieże
kościoła w Rykach. Odetchnąłem.
Byliśmy jakieś dwadzieścia kilometrów od lotniska. Przed nami dwie
minuty lotu. Ulga.
Kazałem uczniowi wyjść do przodu. Chciałem, by lądował pierwszy.
Ja w razie czego jeszcze zdążę się
przy lotnisku katapultować – pomyślałem. Wylądował bezpiecznie,
zakołował.
Mnie się to do końca nie udało.
Wylądowałem za nim, ale już bez
paliwa. Silnik zgasł na kołowaniu.
Opuściłem samolot, bo kiedy to
wszystko się dzieje, człowiek nie ma
czasu na rozpamiętywanie. Na refleksję. Wszystko przychodzi po tym.
Czuje się całkowity bezwład.

Nadeszły już
chmury burzowe,
a ja nie potrafię
zlokalizować, gdzie
jestem. Nie to jest
jednak najważniejsze.
Najważniejsze to
znaleźć ucznia. Cały
czas mam w głowie
tylko jedno pytanie.
Jak instruktor mógł
zgubić ucznia? To tak,
jakby matka zgubiła
swoje dziecko.
zdjęcia z prywatnych zbiorów generała Zbigniewa Bielewicza

Został mu głęboki uraz i już nigdy
nie latał.

SUBKULTURA

Nie potrafię odpowiedzieć na
pytanie, ile trzeba czasu, by dojść
po tego typu wydarzeniu do siebie.
Pewnie różnie to bywa u każdego.
Pamiętam z czasów podchorążówki kolegę, który wykonywał
samodzielny lot na Iskrze, polskim
odrzutowcu szkolno-treningowym
produkowanym w Mielcu. Ten lot
na Iskrze w Białej Podlaskiej był
jego pierwszym, samodzielnym
lotem. Wystartował i na wysokości
150 metrów zgasł mu silnik. Zdążył
schować klapy podskrzydłowe, schować podwozie i silnik zgasł.
Pierwszą reakcją podchorążego
była chęć zawrócenia do lotniska.
Ale odrzutowcem w miejscu zawrócić się nie da. Dobrze, że był już
na pewnej wysokości i miał pewną
prędkość, więc przeszedł na lot szybowy. Iskra to był taki samolot, że
z wysokości tysiąca metrów, można
było lotem szybowym przelecieć
jedenaście kilometrów. Ale mój kolega był na wysokości zaledwie 150
metrów, więc niewiele mógł zrobić.
Taką wysokość traci się błyskawicznie, więc o powrocie na lotnisko nie
było mowy.
Zobaczył na swojej trasie chałupę. Nad nią jakieś przewody, potem
niewielki staw, za stawem drzewa
owocowe, a za nimi łąkę. Najlepiej
byłoby to wszystko przeskoczyć.

Ale jak podciągnął drążek, to o mało
nie wprowadził samolotu w korkociąg. Odpuścił więc i jakimś cudem
te przeszkody przeskoczył. Na łące
wpadł w kopy siana i wyszedł z katastrofy cały.
Dowódca pułku, frontowiec
starej daty, wysłuchał instruktorów,
którzy koniecznie chcieli podchorążego skierować na badania do
Wojskowego Instytutu Medycyny
Lotniczej, żeby mu pomogli wrócić
po tym stresie, jaki przeżył do siebie.
Wysłuchał i powiedział, proszę
zaplanować mu na jutro loty. A do
kolegi – dobrze, że się uratowaliście,
jutro polatacie znowu.
Wypadek jednak tak zapisał się
w psychice podchorążego, że wprawdzie skończył program na Iskrach,
ale na czwartym roku, kiedy przechodzili na Migi 15 i miał wykonać
ten sam, samodzielny lot, odmówił.
Nie usiadł za sterami. Poszedł do
instruktora i powiedział, że nie
może latać, bo gdy siada za sterami,
nie widzi innych przyrządów, tylko
wskaźniki pracy silnika. Silnika,
który na Iskrze mu zgasł. Jego wzrok
skupiony jest tylko na obrotomierzu
i innych związanych z pracą silnika
wskaźnikach. Nic poza nimi nie
widzi. Nie może skupić się ani na
wysokości, ani na prędkości.

W lotnictwie jest tak, jak w sporcie wyczynowym. Kto dużo trenuje
i startuje, ten ma wyniki. Kto dużo
lata, to dobrze lata, szczęśliwie lata,
bezpiecznie. Kto mało lata, to lepiej
zamknąć oczy. Lotnictwo fascynowało mnie zawsze, bo w lotnictwie
jest trochę tak, jak w marynarce.
Kiedy dawniej zwiedzaliśmy różne
wojskowe szkoły, różne jednostki,
zawsze dziwiło nas to, że starsi
żołnierze mieli pretensję, że młodsi
nie oddają im honorów. Koledzy
kolegom musieli trzaskać w dach.
U nas w lotnictwie tego nie było.
W lotnictwie była zawsze pewna
subkultura. Kultywowana z pokolenia na pokolenie. Żołnierze mieli do
siebie zaufanie, szanowali się. Koleżeństwo miało wpływ na dalsze losy
lotników. Dlatego, że jeden drugiemu musiał zaufać. Musiał mieć pewność, że gdy wykonuje w parach loty
w chmurach, gdy odległości między
samolotami są trzy, cztery metry,
gdy jeden samolot prowadzi, a drugi
musi się za nim utrzymać, nikt nie
popełni błędu. Niczego nie zlekceważy. Że kolega kolegi nie zawiedzie.
I takie wartości dominują w lotnictwie. Dla nich warto było poświecić
się pasji latania i szkolenia. ■
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Wszystko
wynika
z duszy

Profesor Jerzy Nowosielski należy do ludzi,
którzy kochają i podziwiają przyrodę.
To był główny powód, dla którego
piętnaście lat temu pożegnał stolicę
i przeniósł się do naszej gminy.

moja Lesznowola

Gdy człowiek ma dobry nastrój, to nawet te same kolory użyte
tego dnia inaczej świecą. Inaczej się układają, inaczej odbijają
kompozycję obok. To wszystko wynika z duszy człowieka.

Szukając ciszy i spokoju państwo Nowosielscy zostawili Ursynów. Zostawili mury, betony, bloki i wynieśli się z tej warszawskiej
sypialni.
Kiedy Puławską jeździli na weekendy w okolice Góry Kalwarii,
po drodze mijali Mysiadło. Niewielka jeszcze wtedy zabudowa, mikroklimat, dużo zieleni, dojrzewające pomidory, a jeszcze do tego
blisko Warszawy. Idealne miejsce. Nie czuło się tu miasta – wspomina Jerzy Nowosielski. Wybrali Mysiadło.
Po 15 latach nie czuje już się tego klimatu. Jest jeszcze cisza,
jest jeszcze spokój, ale rosną dookoła domy, przybywa samochodów, zniknęły dojrzewające na polach PGR Mysiadło pomidory,
powstało nowoczesne centrum sportowe, coraz więcej przybywa
tu ludzi. Zieleni i tej przyrody, której pragnęli opuszczając Ursynów, teraz szukają na wsi daleko od Mysiadła.
Gdy na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pan profesor prowadzi Pracownię Technologii i Kopii Malarstwa, kończą
się zajęcia, państwo Nowosielscy wyjeżdżają na wieś. Pani Nowosielska wstaje o piątej rano, pielęgnuje ogród, a pan Nowosielski
czasami kosi trawnik, a kiedy nie kosi – maluje.
– Mam tam dookoła las, zieleń, gdzieś kogut od czasu do czasu
zapieje, czasem zaleci obornikiem. Wszystko to bardzo sprzyja
pracy twórczej – mówi serio pan profesor.
– Jedna jest tylko w tym spokoju i tej radości bycia z przyrodą
przeszkoda. Telefony komórkowe. Wszędzie cię dopadną.

Świetny pomysł
Z naszą gminą, a od 15 lat ze swoją, pan profesor związał się
bardzo mocno. Przyznaje, że osobą, która ma w tym swój ogromy
udział jest pani Jola, czyli pani wójt. Profesor wspomina to tak.
– Były na początku jakieś problemy z tym budynkiem w Mysiadle, z tą naszą wspólnotą – słowem nie obyło się bez wizyty u pani
wójt. Wizyta była jednocześnie zaczątkiem tego, co potem tak nas
z gminą związało.

moja Lesznowola

Pani wójt, gdy usłyszała, że jestem profesorem na ASP powiedziała – ach to pięknie.
Dobrze by było, żeby pan zechciał się ujawnić
i zechciał się w tej naszej gminnej społeczności udzielać. Powiedziałem bardzo chętnie,
tym bardziej, że prowadzę od kilku lat zajęcia
z młodzieżą, uczę też prywatnie podstawy rysunku, malarstwa, obserwacji natury, spojrzenia z innej strony, szukania wrażliwości.
– Świetny pomysł – powiedziała pani wójt,
mam nową szkołę w Łazach.
Przez dwa, czy trzy lata prowadziłem w tej
szkole zajęcia. Ponieważ potrzeba nam było
dużo miejsca na korytarzach ustawiliśmy sztalugi i tak to się zaczęło. Robiliśmy to z żoną
tym chętniej, że jak się okazało, pani wójt nie
była i o ile wiem, nie jest związana z żadną
opcją polityczną.
Potem spotykaliśmy się przy okazji różnych świąt w naszej parafii w Starej Iwicznej,
gdzie kilkakrotnie wystawiałem swoje prace.
Wystawialiśmy też prace studentów z mojej
pracowni, organizowaliśmy wystawy w Urzędzie Gminy.
Przyjaźń ze szkołą w Łazach trwa do dziś.
Pani dyrektor zaprasza nas z żoną zawsze na
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
a my raz do roku robimy szkole taki prezent,
że prezentujemy prace z ćwiczeń studenckich
i te prace ozdabiają szkolne sale. Jest to martwa natura, prace robione w dobrych technikach malarskich, ładnie oprawione. Bardzo
pięknie się w szkole prezentują.
Mogę z czystym sumieniem powiedzieć,
że na terenie naszej gminy jestem bardzo aktywnym człowiekiem. Czasem w kontaktach

moja Lesznowola
dostrzec, że zieleń na tych samych lipach jest inna. Na jednym
drzewie taka a na drugim, rosnącym obok inna. Bo tu już inaczej
światło pracuje niż tam. Tu jest półcień, a tam półton. A więc
wrażliwość, to jest umiejętne obserwowanie natury.
Przeciętny człowiek też ma taką wrażliwość jak artysta, tylko
nie potrafi, nie umie tego nazwać, dostrzec. A rolą artysty jest to
wszystko pokazać.

Inspiracje

z różnymi ważnymi osobistościami pozwalam sobie nawet mówić,
że jestem doradcą artystycznym pani wójt.

Oko jest złudne
Z moich doświadczeń artystycznych, pedagogicznych i pracy
ze studentami wynika, że oko ludzkie jest bardzo złudne. Dam
przykład. Prowadzę zajęcia z technologii i technik malarskich,
a ich finałem dla studenta jest zrobienie kopii malarskiej. Niewtajemniczonym wyjaśnię, że kopia malarska jest wtedy, gdy jest
robiona bezpośrednio z oryginału dzieła. Nie z reprodukcji, nie
ze zdjęcia, tylko z oryginału.
Studenci na trzecim roku robią kopię z malarstwa gotyckiego,
na czwartym niderlandzkiego, a na piątym robią kopię z malarstwa
zachodnioeuropejskiego albo dziewiętnastowiecznego malarstwa
polskiego. Student taką kopię robi cały rok.
Czasami bywa tak, że kopię tego samego dzieła na kolejnym
roku robi inny student. Mamy więc rok po roku kopię tego samego dzieła. Ja to oceniam. Porównuję kopię z oryginałem. Patrzę
czy jest technicznie dobrze zrobiona, zwracam uwagę na detale,
oceniam czy jest w zgodzie z epoką, technologią itd. – zostawmy
szczegóły. Oceniam pracę na piątkę.
Na następnym roku oceniam pracę innego studenta, który zrobił kopię tego samego, co starszy kolega dzieła. Też nie mam nic
do zarzucenia i daję studentowi piątkę. I teraz stawiam te prace
obok siebie.
O cholera, ale różnica. Jak bardzo te prace są różne. I to jest
właśnie to złudne oko. Jak są osobno – wszystko gra. Jak są razem
– widać różnicę. Natury człowiek nie jest w stanie powtórzyć.
Nie jest w stanie też jej zatrzymać. To jest taka zmienność światła,
koloru, przestrzeni.

Wrażliwość artysty
Wrażliwość artysty polega na tym, że potrafi naturę obserwować inaczej. Trochę inaczej niż przeciętny człowiek. Potrafi np.
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Przeciętny człowiek
też ma taką wrażliwość jak artysta, tylko
nie potrafi, nie umie
tego nazwać, dostrzec.
A rolą artysty jest to
wszystko pokazać.

Mnie inspiruje natura. Pejzaż. Cały czas jestem związany z naturą. Ponieważ zajmuję się technikami malarskim, to wykorzystuję
je we współczesnym swoim malarstwie. Maluję oczywiście tradycyjnie, ale i współcześnie.
To jest tak, że dobry artysta, który potrafi namalować kurę,
czy konia, potrafi też z tej kury czy konia namalować abstrakcyjny
obraz. Umiejętność obserwowania natury i rzeczywistości, a następnie umiejętność transformowania tego na płasko, na płótno jest
na pewno odzwierciedleniem tej rzeczywistości. To wszystko zależy jednak od charakteru, duszy, nastroju, samopoczucia artysty.
Od tego czy jest wyspany, czy ma wenę, czy jej nie ma. Czasami
siedzi się przy płótnie, piłuje i piłuje i nic z tego nie wychodzi.
Rzucam robotę, wracam do niej za dwa, trzy dni, patrzę i mówię:
Boże, co za knot. Jak ja mogłem coś takiego zrobić?
Siadam, bo mam dobry nastrój i nawet te same kolory użyte
tego dnia inaczej świecą. Inaczej się układają, inaczej odbijają
kompozycję obok. To wszystko wynika z duszy człowieka.
Bardzo przywiązuję się do swoich prac. Czasem do szczegółu.
Jakiegoś detalu, jakiegoś kwiatka, który mi wyszedł. – Po co ty
to trzymasz? – pyta czasem żona. A ja to trzymam dla tego detalu, który mi wyszedł. Dla tego kwiatka, od którego nie mogę
oczu oderwać. ■

Dobry artysta, który potrafi namalować kurę czy konia, potrafi
też z tej kury czy konia namalować abstrakcyjny obraz.

moja Lesznowola

W małym meksykańskim miasteczku, gdzie mieszka piękna Carolina;
właścicielka księgarni, pojawia się El Mariachi. Uliczny grajek,
który zawsze ma przy sobie pudło na gitarę.
Tyle tylko, że w pudle nie ma gitary. Jest arsenał broni.
Carolina to Salma Hayek, a uliczny grajek to Antonio Banderas.

System oświatowy w gminie
Lesznowola jest zupełnie
unikalny. Biorąc pod uwagę
wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, plasujemy się w czterech procentach
najlepszych szkół w Polsce.

Bohaterowie filmu Desperado.

Nie będzie to jednak opowiadanie amerykańsko-meksykańskiego
filmu z 1995 roku w reżyserii Roberta Rodrigueza.
To, co łączy tamten film i naszego bohatera, to muzyka.
A ściśle rzecz biorąc – gitara. Gitara klasyczna.

SPŁACAM DŁUG
Talent muzyczny

Jacek Bulak, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w gminie Lesznowola, jednostki, która
zapewnia szkołom i przedszkolom publicznym dobre
funkcjonowanie, środki finansowe na pensje i pomoce dydaktyczne, jest z wykształcenia muzykiem. Jego
pierwszym instrumentem, któremu poświecił lata nauki
i studia, była gitara klasyczna.
Ten talent dostrzegł i przy tym spostrzeżeniu się upierał starszy brat pana Jacka. To on przyprowadzał i odprowadzał przyszłego gitarzystę klasycznego do szkoły muzycznej. Było to w Szczebrzeszynie na Zamojszczyźnie,
rodzinnym miasteczku, z którego pan Jacek pochodzi.
Mama była nauczycielką języka polskiego w Zespole
Szkół Zawodowych. Ojciec też był nauczycielem. Wykładał pedagogikę w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Oboje już na emeryturze. A ja – mówi pan Jacek – poszedłem do szkoły muzycznej, choć wcale na to nie miałem ochoty.
Mój starszy brat, niespełniony muzyk zauważył we
mnie jakiś talent i powiedział – Jacek będzie chodził do
szkoły muzycznej. Codziennie prowadził mnie na zajęcia
do szkoły, czekał pod drzwiami aż zajęcia się skończą,
pytał nauczycieli, co mam zadane, co mam ćwiczyć,
przyprowadzał do domu i pilnował, bym ćwiczył.
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Pamiętam, że strasznie się buntowałem. Byłem w drugiej
czy trzeciej klasie podstawówki i tak musiałem harować.
Bardzo się przed tym broniłem.
Uczyłem się gry na gitarze klasycznej, a w mojej rodzinie nikt poza bratem nie miał nic wspólnego z muzyką. Moi rodzice mówili do brata: słuchaj, a może on nie
ma zdolności, daj mu spokój. A brat na to – nie, nie...
On ma talent. Będzie grał i będzie muzykiem.
W konsekwencji skończyłem szkołę muzyczną
pierwszego i drugiego stopnia, studia na wydziale artystycznym UMCS w Lublinie i moim jedynym pomysłem
na życie było granie. To, że dostałem się na te studia, to
zresztą też zasługa mojego brata. Podczas egzaminów
wstępnych bardzo się wystraszyłem wysokiego poziomu
innych zdających i miałem chytry plan, że nie podejdę
do egzaminów w ogóle, a rodzicom powiem, że po prostu
nie zdałem. Jednak i tym razem mój brat mnie przypilnował. Nigdy jednak pomysłu na bycie profesjonalnym
muzykiem nie zrealizowałem. Zawodowo nie zagrałem
nigdy.

Pan od muzyki

Wylądowałem jako nauczyciel w szkole muzycznej
w Szczebrzeszynie. Uczyłem gry na gitarze klasycznej.

Uczyłem też jednocześnie muzyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Zamoyskich. Pracę w obu szkołach
bardzo mile wspominam, choć bardzo się różniła.
W szkole muzycznej była to typowa praca zawodowa.
Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy i pracujemy z uczniem
indywidualnie. Ponieważ słucham różnej muzyki, a generalnie jestem miłośnikiem muzyki jazzowej, to w liceum byłem trochę na bakier z programem nauczania,
który wydawał mi się potwornie nudny.
Na zajęcia przynosiłem z domu płyty i opowiadałem
uczniom o muzyce. Siedziałem na biurku z nogami na
krześle i opowiadałem o koncertach, na których byłem.
Zawsze uważałem, że powinienem uczyć swoich uczniów
wrażliwości na muzykę, wrażliwości na sztukę. Oni nie
muszą chodzić do filharmonii, ale kiedy słyszą w radio
ciekawą muzykę, to robią głośniej, a nie wyłączają radia.
Oni nie muszą wiedzieć, z jakiej epoki jest ta muzyka, czy kompozytorem jej Bach czy Mozart, czy to
jest barok, czy nie barok. Bez tego można żyć. Ważne,
że muzykę słyszą i że chcą słuchać. Nie istotne jest dla
słuchacza, w którym roku urodził się jaki kompozytor,
ile i jakich utworów skomponował. To do życia nie jest
potrzebne. Chodzi o wrażliwość na muzykę.
Ja tak odbieram malarstwo. Mniej więcej wiem, jaki
to malarz, jakie były kierunki, ale to wszystko bardzo
ogólnie. Lubię po prostu usiąść przed obrazem i patrzeć.
Szukać ruchów pędzla na płótnie, ale średnio mnie interesuje tło historyczne powstawania dzieła.
Gitarę akustyczną odłożyłem z powodów rodzinnych.
Bardzo młodo się ożeniłem, bo miałem zaledwie 21 lat.
Rok później byłem już ojcem. Stanąłem przed wyborem,
muzyka czy rodzina. Oczywiście wybrałem rodzinę,
poczucie odpowiedzialności zwyciężyło. Powiedziałem
sobie wtedy, to już jest koniec grania. I to był świadomy,
odpowiedzialny wybór. Prawdziwy muzyk powinien wybrać muzykę i nie martwić się o rodzinę. Muzyka, choć
piękna, potrafi być bezwzględna, nie znosi konkurencji.
Ja to wiem.

LESZNOWOLA

zdjęcia z archiwum Jacka Bulaka

Był rok 1989. Moje pierwsze wybory. Wziąłem
w nich udział, bo naiwnie wierzyłem, że teraz możemy
wszystko. Samego 4 czerwca nie pamiętam, ale 5 czerwca zapadł mi głęboko w pamięci. Siedzieliśmy pod wielkim orzechem w ogrodzie moich rodziców i czuliśmy
niesamowity entuzjazm. Tak naprawdę nie bardzo

Na mojej lesznowolskiej drodze zawodowej
spotkałem rodziców, którzy opiekują się swoimi
niepełnosprawnym dziećmi. Zobaczyłem,
że istnieje świat, o którym nie miałem pojęcia.
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wiedzieliśmy, z czego my tak się cieszymy. Ale czuliśmy
taki rodzaj satysfakcji, że mój ojciec, który nigdy nie
przeklinał, zaklął siarczyście i dodał – udało się. Teraz
możemy wszystko. Nie bardzo było wiadomo, co tak
naprawdę nas czeka, ale poczucie, że zaczynamy nowe
życie było dojmujące. Teraz już wszystko będzie inaczej.
Trochę tak jak dzieci.
Boimy się tego nowego, ale coś nas do niego ciągnie.
Coś ciągnie, by zobaczyć, by przekonać się jak to będzie.
I wtedy zacząłem pracować w samorządzie Szczebrzeszyna, przekonany, że możemy dla tego miasta, dla jego
mieszkańców wiele zrobić. Zająłem się edukacją. Po
ośmiu latach bycia urzędnikiem, zdecydowałem się na
nowe wyzwanie.
W samorządzie gminy Lesznowola pracował mój
kolega ze studiów. Zadzwoniłem i powiedziałem, że
szukam pracy. Czułem, że właśnie nadszedł ten czas.
Miałem 37 lat i to był ostatni dzwonek na decyzję, żeby
coś w swoim życiu zmienić, żeby wyjechać w Polskę,
do Warszawy i wtedy usłyszałem, że w Lesznowoli
będzie konkurs na dyrektora do spraw edukacji.
Zawsze miałem szefa mężczyznę, a tu kobieta, szef
urzędu – trochę miałem wątpliwości, czy dobrze robię.
Ale przyjechałem i ogromne zaskoczenie. Kompetentna,
młoda, z wielką klasą kobieta z głową pełną pomysłów,
gotowa na zmiany. Opowiedziałem, co robiłem, co
chciałbym robić i jakie mam plany na przyszłość. Parę
tygodni później został ogłoszony konkurs, który wygrałem. Od tamtej chwili minęło już 12 lat.
Od dwunastu lat pracuję w samorządzie gminy Lesznowola, a dokładnie od 8 listopada 2004 roku. Dokładnie
pamiętam tę datę, bo to chyba był jeden z najważniejszych dni w moim zawodowym życiu. Bardzo często
spotykam się w Polsce z samorządowcami. Każdy z nich
wie, gdzie jest Lesznowola i każdy wie, kto to jest wójt
Batycka-Wąsik. Każdy dużo wie o naszej gminie.
A mnie rozpiera duma.
Powiem coś, co może wielu zdziwi. System oświatowy w gminie Lesznowola jest zupełnie unikalny. Biorąc
pod uwagę wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, plasujemy się w czterech procentach najlepszych
szkół w Polsce. Ale to temat na całkiem inną opowieść.

34

Opowiem teraz o czymś, co przez wiele lat siedziało
we mnie jak cierń. Jak wyrzut sumienia. Zaraz po studiach zaproponowano mi pracę w szkole specjalnej
w Zamościu. W szkole dla dzieci z porażeniem mózgowym. Była to propozycja prowadzenia zajęć muzykoterapii. Zapytałem, od kiedy i powiedziałem zgoda, ale ponieważ nigdy wcześniej nie zetknąłem się z tak chorymi
dziećmi, doświadczona pani dyrektor zaproponowała,
bym przyszedł i poznał przyszłych uczniów, nim podejmę decyzję.
Przyszedłem i oniemiałem, przerażony tym, co zobaczyłem. Chore dzieciaki z porażeniem mózgowym na
wózkach wydają z siebie dźwięki, których ja nie rozumiem, z ust cieknie ślina – wszystko to razem potworne, przerażające. Spędziłem tam godzinę i w końcu
uciekłem. Pół dnia łaziłem bez celu po mieście, bo nie
mogłem dojść do siebie i w końcu zadzwoniłem i powiedziałem – nie dam rady.
Ta ucieczka przez wiele lat nie dawała mi spokoju.
Jakiś wyrzut sumienia, świadomość dezercji i tego, że
nie pomogłem, siedziała we mnie jak zadra. Po wielu,
wielu latach, tu w Lesznowoli mogłem wreszcie tę zadrę
z siebie wyrzucić. Na mojej lesznowolskiej drodze zawodowej spotkałem rodziców, którzy opiekują się swoimi
niepełnosprawnym dziećmi. Zorganizowaliśmy dla nich
półkolonie, a pół roku później ferie zimowe. Działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych stała się znakiem rozpoznawczym mojej gminy.
To otworzyło mi oczy na jeszcze jedną rolę, jaką
może pełnić samorząd. Zobaczyłem, że istnieje równoległy świat tych dzieci i ich rodziców, opiekunów, o którym nie miałem pojęcia. Oni mają wieczne problemy
z urzędami, ze staraniem się o pomoc, o środki na leczenie, czy sprzęt do rehabilitacji, często nie mogą pracować, bo muszą zajmować się swoimi dziećmi.
Kurczę – pomyślałem, gdzie ja byłem, że tego wszystkiego nie widziałem? I zobaczyłem swoją nową rolę w pracy
w samorządzie. Pomoc dla tych dzieci i ich opiekunów.
Pewnie przyjdzie w „mojej Lesznowoli” czas na
opisanie działalności stowarzyszenia „Dobra Wola”,
czy Pracowni Rzeczy Różnych – pierwszego w Polsce
przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego ludzi
z autyzmem, tego zupełnie unikatowego w skali Europy
przedsięwzięcia, nagrodzonego zresztą przez Komisję
Europejską. Gmina Lesznowola ma w tym swój znaczący
udział. Chciałbym, żeby wszyscy poznali ten równoległy
świat, o którym tak mało wiemy. ■

„W gobelin modro-zielony, w gobelin żółty i siwy
dajcie mi uciec, o ludzie!
Wkopać się w świat obcy światu, w wełniany dziw ponad dziwy,
po życia niesłodkim trudzie...”

Fragment wiersza „Gobelin”
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

TKACZKI
SĄ FAJNE

Większość kobiet wyszła z domu
jako „Matki Polki”. Ja też.
Byłam żoną, matką, gospodynią
domową, pracowałam zawodowo.
Wszyscy byli ważniejsi, ja na końcu.
Tak wybrałam i nie widziałam
wtedy nic w tym złego. Takie były
tradycje i czasy. Ale…
Pomału się z tego wydobywałam – mówi Ewa Kamińska,
artysta plastyk, instruktorka w pracowni tkackiej „Przeplot(ki)” w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli. Zawsze
mówię, że byłam w takiej „dziurze”, a jak poznałam tkactwo,
to się z niej wydobyłam. Jak zobaczyłam, że na powierzchni jest
fajnie, to już się nie dałam zepchnąć. Zaczęłam działać. Moje
małżeństwo nie przetrwało tych zmian.
Owszem, świetnie się spełniłam w roli żony i matki. Mieliśmy
firmę, ale kiedy te obowiązki zelżały, chciałam zrobić coś dla
siebie. Na początku powoli sprawdzałam, czy to się uda, a potem
wyszłam poza tę codzienność do czegoś nowego.
Nie wszyscy mężczyźni to rozumieją, zwłaszcza z mojego
pokolenia. Mój syn szanuje indywidualność swojej żony, wspiera
ją w jej działaniach. Cieszę się, że większość młodych kobiet nie
musi już walczyć o siebie. Mnie nikt nie nauczył, że trzeba w życiu
akceptować siebie i realizować swoje marzenia.

Nowe jest piękne

fot. Dorota Milerowicz
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Okazało się, że to nowe jest piękne, że ma tyle barw, tyle
odcieni i tyle kontrastów. Jest i dobre, i złe. Człowiek może się
czegoś nauczyć i może to chłonąć. I ciągle nie ma dość.
W młodości mieszkałam obok Starego Miasta w Warszawie.
Przy ulicy Freta była pracownia tkacka. Często stałam przy oknie
tej pracowni i przyklejona do szyby zaglądałam do środka. Ramy
tkackie były zawieszone pod sufitem, panie siedziały i tkały duże
kolorowe gobeliny.
Lata 60-te i 70-te to piękne lata dla gobelinów. Polska gobelinem stała i na świecie było o tym głośno. Wtedy tkanina została
uznana za sztukę. Z wykształcenia jestem poligrafem, redaktorem
technicznym. Nigdy nie miałam nic wspólnego z tkaniną. W wieku
40 lat zapisałam się na kurs tkacki, który prowadziła pani Zenona
Szczepaniak. Najważniejsza osoba w moim życiu artystycznym.
Dzięki Zeni zakochałam się w tkaninie. Potrafiła pokazać
nam piękno tkaniny tak, że człowiek już nie umiał bez tego żyć.
Po 10 latach, mówiąc szczerze, znudziło mnie kopiowanie obrazów
wielkich mistrzów i przenoszenie ich na tkaninę. Chciałam robić
coś swojego, ale nie miałam warsztatu. Nie wiedziałam, co to jest
kompozycja, jak przenieść to, co mam w głowie na projekt. Podjęłam decyzję. Studia ASP Wydział Tkaniny Łódź. Zdałam egzamin.

W 2001 roku mój syn zaczynał studia i ja
zaczynałam. Po trzech latach obroniłam pracę.
Te trzy lata dały mi bardzo wiele. Na studiach byłam z młodymi dziewczynami, które
na szczęście nie traktowały mnie jak starszą
panią tylko jak koleżankę. Było mi z tym dobrze. I już wiedziałam, co to perspektywa, jak
ją mierzyć, jak przenieść to, co mam w głowie.
Co jest ważne a co mniej. Czego się trzymać.
Sobie też pewne rzeczy udowodniłam. Trzeba
się uczyć, iść do przodu, bo jak się zatrzymasz,
to się cofasz i nie rozwijasz.
Miałam 55 lata, kiedy podjęłam decyzję.
Odchodzę z domu. Solidnego, dobrego domu.
Prowadziłam z mężem firmę, miałam duży
dom, ogród. Po tych wszystkich dobrych latach zdecydowałam się na „nowe otwarcie”.
Zaczęłam od początku. Miałam perspektywę – będzie trudno, ale będę realizowała siebie, swoje pasje, swoje marzenia. Mój syn mnie
wspierał i akceptował moje decyzje. Mąż nie
przeszkadzał. Dziś chyba mnie już rozumie
i z daleka kibicuje moim poczynaniom.

A
MNIE
TO BAWI

Droga do Lesznowoli

Był 2007 rok. Zenia stworzyła pracownię tkacką w Lesznowoli.
Niestety była już chora. Zaproponowała mi poprowadzenie po niej
zajęć. To była bardzo fajna grupa. Twórcza, dobrze przygotowana,
więc właściwie uczyłyśmy się od siebie nawzajem. I tak jest i teraz.
Jesteśmy gronem przyjaciół o wspólnych pasjach. Gminny Ośrodek
Kultury przez kilka lat finansował nasze plenery tkackie w Oborach w Domu Pracy Twórczej. Tkałyśmy całymi dniami. Na łonie
natury powstały bardzo piękne prace.
Z każdej wystawy czy konkursu, gdziekolwiek się wystawiamy
przywozimy nagrody lub wyróżnienia. Zenona nauczyła nas, że
trzeba wychodzić ze swoją twórczością na zewnątrz. Tkamy głównie dla siebie. Gobelin to wiele godzin, tygodni, a jeśli jest duży to
lat pracy. Trzeba go pokazać. Uważam, że prezentując nasze prace
dowartościowujemy siebie. Szczególnie, gdy na wystawy przychodzą nasze rodziny, dla których nie zawsze byłyśmy artystkami. Mój
syn, najbliższa rodzina i przyjaciele zawsze uczestniczą w moich
wystawach i zachęcają mnie do prezentacji moich prac.
Tkactwo to jest pewien kanon. Trzeba się nauczyć podstaw,
wszystko inne zdobywa się doświadczeniem. Każda z osób, które
prowadzę w pracowni, wypracowuje sobie swój styl tkania.
Dzielimy się swoimi doświadczeniami i często korzystam
z ich nowych, sprytnych „myków tkackich”. Mamy też taką tradycję. Co roku u mnie spotykają się panie ze wszystkich pracowni
tkackich, które prowadzę. W ramach integracji dzielimy się swoimi
doświadczeniami tkackimi, projektami i nowinkami nie tylko
artystycznymi.
Z grupą tkacką w Lesznowoli pracuję już 10 lat. Nasze dzieci żeniły się i rodziły nam się wnuki. Przeżywamy razem różne
własne tragedie i szczęśliwe dni. Robimy wspólne imprezy, grille.
Tkaczki są bardzo wrażliwe i empatyczne. Po wspólnej pracy
przy kawie plotkujemy i spieramy się o różne ważne sprawy.
Bardzo się lubimy, ponieważ mamy wspólną pasję. TKANIE.

Tkactwo i ja

W tej chwili odchodzę od dużych form tkackich. Robię
miniatury tkackie 20x20cm. Materiał to drut miedziany, części
komputerowe, kwiaty i rośliny. Tkanina unikatowa przestrzenna
bardzo mnie fascynuje. Staram się eksperymentować. Szukam
nowych form i materiałów. Mam też małe sukcesy. Moje miniatury
tkackie były prezentowane na Ogólnopolskiej Wystawie Miniatury
Tkackiej towarzyszącej wystawie Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi oraz na Międzynarodowym Nadbałtyckim
Triennale Miniatury w Gdyni. Również od czterech lat uczestniczę
w Międzynarodowym Sympozjum „Sztuka Włókna” połączonym
z Plenerem Tkackim Kowary. Kowary to dawna mekka dywanów.
Od czterech lat nie ma ważniejszego dla mnie wydarzenia w roku.
Dzięki temu się rozwijam. Polskie sławne artystki tkaczki, które
znałam tylko z katalogów, teraz są moimi koleżankami. Mogę
uczestniczyć w ciekawych warsztatach prowadzonych przez znane
artystki i uczyć się nowych technik tkackich.
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Gobelin jest wyzwaniem

Malowanie obrazów wydaje się łatwiejsze.
Jak się coś nie uda, to się zamaluje, a w tkaninie trzeba pruć, a żadna z nas nie lubi pruć.
Na palecie zmiksuje się dwie, trzy farby i powstaje kolor, tu trzeba dobrać trzy, cztery nitki,
żeby był odpowiedni kolor i odcień. W każdym
gobelinie widać charakter autorki i jej nastrój
w trakcie tkania pracy.
Przy gobelinie trzeba myśleć. Kombinować.
To nie jest przekładanie nitek. Najtrudniejszy
jest pierwszy etap. Trzeba zdecydować się na
projekt, dobrać kolory wełen, potem założyć
wątki i zaakceptować te pierwsze 10 cm gobelinu. Kto pierwszy raz siada do tkania – myśli
nie dam rady. Emocje, wrażliwość i wyobraźnia w tkaniu to podstawa. Zapraszam do tego
zaczarowanego świata kolorowych nitek.
Gobelin to malowanie wełną. ■

Przyznacie, że niewielu jest takich ludzi, którzy po 36 latach
wykonywania zawodu, mogą powiedzieć – nadal mnie to bawi.
Jak to możliwe, że człowiek, który rusza do pracy skoro świt,
wraca do domu pod wieczór, jest zadowolony z tego, co robi,
swoją pracę nazywa zabawą i cieszy się, że dobrze się bawi
i jeszcze mu za to płacą?
Wszystko zależy od charakteru.
Od usposobienia i sposobu patrzenia
na świat. Absolwent SGGW w Warszawie, architekt krajobrazu, od 1990
roku mieszkaniec Władysławowa,
Krzysztof Kosik na świat patrzy po
swojemu. Cieszą go ptaki i zwierzęta. Zachwycają rośliny.
Dla mrówek, które ginęły na
ścieżce w ogrodzie, porobił specjalne
przejścia, żeby nikt uwijających się
robotnic nie deptał. Małego bażanta

nosił w kieszonce bluzy, zabierał
do pracy, bo pisklak wymagał ciepła
i karmienia. Teraz karmi maleńkie,
bezradne jeżyki, bo zostały bez
matki. Zapytany o jakąś roślinę,
wyjmuje swój gruby notes, w którym
zgromadził przez lata bogatą listę
nazw i opisów.
Kiedy kończy się sezon zakładania ogrodów, który trwa od 1 marca
do końca listopada, pan Krzysztof
jedzie z żoną tam, gdzie jest ciepło

i pięknie. Gdzie nie ma tłumu turystów, gdzie można obserwować i fotografować przyrodę, gdzie można
nic nie robić, tylko patrzeć. Czasem
bierze do ręki pędzel, farby i maluje.

OGRÓD

Ziemia, którą pod koniec lat
osiemdziesiątych kupili we Władysławowie, była ornym polem pod
lasem. Piąta czy szósta klasa. Dziś
wokół domu jest zielono, kolorowo,
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gęsto od krzewów i drzew. Wszystko
ma swoje, dokładnie przemyślane
miejsce i sprawia wrażenie, jakby
rosło bez ingerencji człowieka.
A zaczęło się typowo. Najpierw
dom, a potem rośliny wokół domu.
I nagle przypadek. Pan Krzysztof
wspomina to tak.
– Klient, u którego robiłem ogród, dość opornie płacił. Przez pół
roku starłem się odzyskać pieniądze,
a kiedy już prawie straciłem nadzieję – zapłacił. Pieniądze, jak to mówią, spadły nam z nieba. A takie
pieniądze trzeba wydać.
Więc wydaliśmy. Zbudowaliśmy
rożen, powstał staw i woliera dla
ptaków wybudowana przez Andrzeja
Świątka, ślusarza z Robercina.
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O murze dookoła nie myśleliśmy,
ale pełne niespodzianek życie zmusiło nas, by się odgrodzić. Zresztą
mury zawsze mi się podobały. Kiedy
jeździliśmy po Azji, zwróciliśmy
uwagę na ogrodzenia domostw
wymyślonymi, specjalnie zaprojektowanymi murami. Więc i ja taki mur
postawiłem. Nie od razu, pomału,
po kawałku. Potem wypełniał się
teren za murem i dziś wygląda tak,
jak wygląda.
W stawie zagnieździły się traszki, więc dokąd były, staw należał
do nich. Któregoś roku traszki wyginęły i pomyślałem o rybach. Ryby
są do dziś.
Lubię tu siedzieć i patrzeć. Teraz
zasiałem łączkę. Nieprawdopodobnie

kolorową i kwitnącą bez przerwy
przez kilka miesięcy. W tej gęstwinie
drzew, krzewów, kwiatów i ziół jest
też miejsce na mały, bardzo wydajny
warzywnik.
Rośliny są tu sadzone tak gęsto,
żeby nie trzeba było pielić. Żeby nic
nie trzeba było robić. Wszystko jest
w bluszczu i paprociach.
Jak robię ogród u kogoś, to zasada jest taka. Jeżeli ktoś jest bardzo
zainteresowany, to przyjeżdża do
nas i ogląda ogród. Mówi, co mu się
podoba, co chciałby mieć u siebie.
Potem jadę do klienta i opowiadam,
co bym zrobił. Opowiadam i coraz
bardziej się nakręcam, bo ta wizja
podczas opowiadania się rozrasta.
Często klient mówi – panie, jak pan

zrobi to, co pan opowiedział, to będzie cudo. – Dwa razy udało mi się
takie cudo zrobić. Tylko dwa razy,
bo klienci nie mieli żadnych ograniczeń finansowych.
Dziś moim ulubionym drzewem
jest dereń pagodowy biało obrzeżony
i na przemian listny. Lubię też klon
Esk Sunset. Piękne są kaliny, hortensje, ale nie u każdego można je
sadzić, z uwagi na słońce, cień, słowem z uwagi na warunki. Ostatnio
podziwiam bambusy. Mam kilka
i pięknie rosną.

ODPOCZYNEK

Kiedy kończy się sezon zakładania ogrodów, pan Krzysztof z żoną
biorą do ręki przewodnik i ruszają
w świat. On po przejrzeniu przewodnika stwierdza, że właściwie nie ma
tam po co lecieć, ale na miejscu zawsze okazuje się, że było po co.
– Bo jak nie ma ciekawej archi-

tektury, to jest piękna przyroda.
Jak nie ma zabytków, to są sympatyczni ludzie. A ponieważ wyjeżdżamy na dwa miesiące, to mamy dużo
czasu. Pokonujemy duże przestrzenie
i wprawdzie jest to męczące, ale to
zupełnie inne zmęczenie. Zmęczenie relaksujące.
– Najchętniej latamy do Azji.
Teraz przez kilka lat pod rząd lecieliśmy do Indii. Przy okazji zahaczyliśmy o Andamany, czyli archipelag
leżący na Oceanie Indyjskim pomiędzy Zatoką Bengalską a Morzem
Andamańskim. W tym roku byliśmy na Sri Lance. Gdzie będziemy
w przyszłym? Tam, dokąd będą tanie
bilety i tani pobyt.
– Zawsze mówię, że najładniej
jest w Polsce. Gdyby nie to, że w lato
pracuję, a wolne mamy zimą, to bym
się z Polski nie ruszał.
– Z podróży przywożę zdjęcia.
90 procent to ptaki. Uwielbiamy

łażenie po bazarach. Jak pójdziemy na targ rybny, to już nie trzeba
nurkować. Od razu widać, jakie
tam są ryby, co tam w wodzie jest.
Jak pójdziemy na targ z żywnością,
to wiadomo od razu, co tam jedzą.
Na targu zwykłym widać, co się
uprawia, co sieje, co zbiera.
Jeździmy sami i chodzimy swoimi drogami po swoich ścieżkach.
Tak jest najlepiej.

A JEDNAK OGRODY

– Nie wyobrażam sobie, bym
mógł robić co innego niż ogrody.
Kiedyś chciałem zostać malarzem.
Zdawałem dwa razy na Akademię.
Raz w Gdańsku, drugi raz we Wrocławiu. Malarzem nie zostałem.
Nie żałuję. Realizuję się w roślinkach i obserwuję przyrodę.
Czasem maluję. Jak tylko na
ścianie jest wolne miejsce, to natychmiast wolnym być przestaje.
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W YG R A NA
Biorę pędzle, farby i maluję. Jest tego
trochę w domu na ścianach.
W robieniu ogrodów najbardziej
podoba mi się to, że mogę się pobawić. Normalnie jak ktoś chce się bawić, to musi za to zapłacić. A w moim
przypadku jest tak, że ja robiąc ogrody, bawię się doskonale i to nie za
swoje pieniądze. Projektowanie,
wymyślanie czegoś nowego sprawia
mi dużą frajdę. A to, że skończyłem
liceum plastyczne, bardzo mi pomaga w doborze barw i w kompozycji.

Robienie ogrodów to praca
długa. Ma tę dobrą stronę, że pozwala na nawiązanie bliskiego kontaktu
z właścicielem. Powstaje jakaś nić
sympatii. Wczoraj na przykład byłem
na rozmowie z klientką. Mówi do
mnie – panie Krzysztofie, zebrałam
wszystkie artykuły, jakie ukazały się
na pana temat i mam taki pomysł.
Powycinam z nich wszystko, co
mi się podoba, a pan mi to w ogrodzie zrobi.
– Ale czasy się zmieniają, moda

się zmienia – mówię – więc może
jednak zrobimy coś nowego. Nie, nie
– odpowiada klientka. Też chcę mieć
takie mury, staw i takie rośliny.
Nie lubię w zakładaniu ogrodu
początkowej pracy. Lubię ten moment, kiedy zaczynamy sadzić rośliny. Mam taką zasadę, że nigdy nie
fotografuję ogrodu świeżo po posadzeniu roślin. Lubię wrócić w to
miejsce za trzy, cztery lata, bo wtedy zaczyna być ładnie. Wtedy jest
co fotografować. ■

BITWA

STANISŁAWA

O Stanisławie Kiljańczyku można napisać książkę.
Bardzo grubą, bo jego barwne życie jest tego warte.
Napisanie krótkiego tekstu do „mojej Lesznowoli” to zadanie
prawie niemożliwe. Bo jeśli chcielibyśmy sięgnąć do dziadków,
to trzeba zacząć od dziadka Walentego.

moja Lesznowola

Trudno dziadka pominąć, bo nie wiadomo, czy paru
cech charakteru pan Stanisław po dziadku nie odziedziczył. Dziadek Walenty dorobił się pracując przed pierwszą światową wojną w papierni w Konstancinie-Jeziornie,
gdzie drukowano papiery wartościowe dla całej carskiej
Rosji. Był tak wartościowym człowiekiem dla właściciela
papierni, że ten zgodził się, by jego córka została matką
chrzestną ojca Stanisława.
Przyszła wojna, majątek przepadł. Zaczęła się bieda.
Rodzina wróciła do swojej starej wsi do Runowa, by na
pięciu czy sześciu hektarach zaczynać od nowa. Babka
Stanisława Kiljańczyka miała majątek w Walendowie
i w tym majątku razem z synem, ojcem Stanisława
gospodarzyła.
Przyszła druga wojna. Ojciec Stanisława zajmował
się handlem. W dzień woził w bańkach mleko, a w nocy
przemycał w nich broń dla zbrojącego się w Warszawie
podziemia. Interes kwitł przez dwa lata, ale wszystko
kiedyś się kończy. Złapany postanowił z interesu się
wycofać. Za zarobione pieniądze kupił pięć mórg ziemi
w Mrokowie i został gospodarzem. Kawalerem z pięcioma morgami.
Kawaler z morgami miał jednak pewien feler. Tak
uważał. Był bardzo niskiego wzrostu, więc nie bardzo
wyobrażał sobie, jakie to będzie potomstwo, jeśli nie
ożeni się z wysoką kobietą. I wysoką kobietę znalazł.
Ta wysoka kobiet wydała wkrótce na świat małego
Stasia, która wyrósł na postawnego mężczyzną. Bo
każdy, kto zna Stanisława Kiljańczyka przyznać musi,
że kawał z niego chłopa. Jak tata stał, a mama siedziała,
to byli prawie równego wzrostu – śmieje się Stanisław
Kiljańczyk.
Dziadek Stanisława też w 1935 roku osiadł w Mrokowie. Mieszkał blisko straży, zakładał park i budował
w Mrokowie wiejską łaźnię.
Łaźnia była miejscem szczególnym. Podczas okupacji
na dole łaźni kąpali się niemieccy żołnierze, a na piętrze
AK miało magazyn broni. Takie to były czasy.
Swoją śp. żonę Stanisław poznał w szkole w Mrokowie. Chodzili do jednej szkoły, byli w tej samej klasie,
mieli tych samych nauczycieli i zostali ze sobą na wiele,
wiele lat. Trzeba powiedzieć, że małżonka nie miała
ze Stanisławem nudnego życia. Kiedyś pojechali do
Gdańska odwiedzić grup stryja pani małżonki i natknęli
się na grób swojej nauczycielki z Mrokowa. Grób zapadnięty, opuszczony, ruina. Stanisław natychmiast podjął
decyzję, że trzeba szczątki pani nauczycielki sprowadzić
na cmentarz do Mrokowa. Żona zdenerwowana, a Stanisław załatwia z grabarzem sprawę odkopania grobu.
I załatwił. Szczątki przesłał w paczce pocztą, na adres
parafii w Mrokowie. Dobrze, że zdążył uprzedzić księdza proboszcza o przesyłce, która do parafii trafi.
Takie to były czasy.
Dziś pani Świątkiewicz, była dyrektorka szkoły
w Mrokowie spoczywa na miejscowym cmentarzu.
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Stanisław ma wielką atencję do nauczycieli.
Kiedy dowiedział się, że druga nauczycielka, kobieta
samotna, bez rodziny, która w szkole w Mrokowie uczyła
55 lat – uczyła też matematyki dzieci Stanisława – trafiła
z chorobą Alzheimera do Pruszkowa, pojechał do szpitala i zabrała panią Kamilę Zabuską do siebie. Od pięciu
lat zapewnia opiekę tej 85-letniej, schorowanej kobiecie.
Wielką namiętnością Stanisława Kiljańczyka jest
historia oręża polskiego, a szczególnie historia polskiej
konnicy.
W 1983 roku Stanisław Kiljańczyk, wtedy przewodniczący Rady Gminy Lesznowola i przewodniczący

Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, dla
uczczenia trzechsetnej rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej,
zwycięstwa króla Jana Sobieskiego nad Turkami, wybrał
się z Mrokowa konnym zaprzęgiem do Wiednia.
Wprawdzie zamiar był taki, żeby pojechać szlakiem
księcia Józefa Poniatowskiego, bo okres napoleoński jest
szczególnie dla Stanisława interesujący, ale skończyło się
na Wiedniu.
Mijały lata i w roku ubiegłym Stanisław Kiljańczyk
wpadł na pomysł, żeby na polach w Lesznowoli zrekonstruować bitwę z okresu pierwszej wojny światowej.
Przypomniał, że w roku 1914 na łąkach w Mrokowie

była tak wielka mobilizacja, że w dziesięciu chłopskich
stodołach zgromadzono buty i ubrania dla wojska.
Od 5 do 14 sierpnia trwała mobilizacja około dziesięciu
tysięcy ludzi. Myli się w Utracie, zakładali mundury,
zostawali żołnierzami i szli do bitwy nad Pilicę.
Niewielu z tej bitwy wróciło.
Dlaczego na rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny
światowej Stanisław Kiljańczyk wybrał Lesznowolę? – Bo
jak mówi, Lesznowola podczas tej wojny została zmieciona z powierzchni ziemi. W Magdalence na wzgórzach był
fort, z którego atakowali Rosjanie. Łazy zostały spalone.
W Janczewicach nie nadążono grzebać poległych.
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zdjęcia z archiwum Stanisława Kiljańczyka

W październiku ubiegłego roku, Stanisław Kiljańczyk zorganizował swoją „mobilizację” do rekonstrukcji
bitwy w 1915 roku pod Lesznowolą , Magdalenką, Łazami i Janczewicami. Szwadrony zostały uszykowane, wieś
wybudowana, konie wypożyczone, grochówka ugotowana, msza polowa przygotowana, armaty gotowe, pole pod
bitwę skoszone, sanitariuszki w lazarecie polowym na
stanowiskach, szable w dłoniach. Przywiózł Stanisław
warzywa, kilka skrzynek kiełbasy, kupił 1200 misek
na grochówkę i żur, gmina zorganizowała nagłośnienie
i zaczęła się bitwa. Huk, dym, konie w szarży, kolorowe
mundury wojska, epolety wydających rozkazy dowódców, zgiełk, krzyk i jęki rannych.
Dookoła bitewnego pola bijąca brawo publiczność,
fotoreporterzy, telewizja. Piękna bitwa. Jest co wspominać. Było na co popatrzeć.
Kiljańczyk swoja bitwę wygrał. Bo takie bitwy mogą
wygrywać tylko uparci i pozytywnie zakręceni. ■
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Jest taki
krzyż
na zakręcie
– To było 120 lat temu – wspomina Jerzy Radzki ze Zgorzały. W roku 1896 we wsi liczącej zaledwie kilka,
podobno osiem gospodarstw, panowała cholera. Ludzie umierali. Drogą na Raszyn, do cmentarza ciągnęły kondukty
żałobne. Parafia wtedy była w Raszynie. Dzieciaki chodziły do szkoły w Dąbrówce, a gospodarze furmankami wozili
piach pod budowę kościoła w Pyrach. Ojciec pana Jerzego miał 24 lata i z dziadkiem stawiał przy skrzyżowaniu dróg
dębowy krzyż. Na pamiątkę tych strasznych dni, kiedy na cholerę zmarły prababki pana Jerzego.
Krzyż ustawili wśród czterech kasztanów na zakręcie drogi raszyńskiej, prowadzącej ze Zgorzały na cmentarz.
Dziś zostały tylko dwa wiekowe kasztany, w koronie których ukryte są ramiona drewnianego krzyża. Dziesięć lat
temu krzyż poddano renowacji. Ramiona otrzymały podpory, a elementy narażone na deszcz pokryto miedzianą
blachą. Kiedy jesienią liście spadną z drzew, krzyż znowu będzie widoczny na zakręcie.
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WIELKA

MOC
małych owoców
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Zwisające w gronach małe, błyszczące
kulki dodadzą uroku każdemu miejscu.
Choć porzeczki pochodzą z terenów
Europy i Azji, to o ich masowej plantacji
pomyślano dopiero w XV wieku.
Dziś każda z odmian ma swoich
wiernych zwolenników.

KRUCHE CIASTO
Z PORZECZKAMI I BEZĄ

SKŁADNIKI
OWOCE: 600 g czerwonych porzeczek,
3 łyżki mąki ryżowej lub ziemniaczanej
BEZA: 200 g cukru, 4 białka, 3 łyżki mąki ryżowej
lub ziemniaczanej
SPÓD: 250 g mąki pszennej, 200 g zimnego masła,
50 g cukru pudru, szczypta soli, 1/3 łyżeczki proszku
do pieczenia, 4 żółtka

Mogą być czerwone, białe i czarne.
W lipcowym słońcu dojrzewają na dużych plantacjach i w przydomowych ogródkach.
Choć ich owoce są niewielkie, kryją w sobie prawdziwą bombę witaminową i smakową.

OWOCE: Porzeczki oddziel od ogonków, dokładnie opłucz.
Wymieszaj z mąką ryżową lub ziemniaczaną.
SPÓD: Do przesianej mąki dodaj pokrojone zimne masło,
cukier puder, sól i proszek do pieczenia. Przesiekaj wszystko nożem na drobną kruszonkę. Dodaj żółtka i zagnieć
szybko ciasto. Rozwałkuj i wyłóż nim formę o wymiarach
26 x 36 cm uprzednio wyłożoną papierem do pieczenia.
Wstaw do lodówki na czas nagrzania piekarnika do 170
stopni C. Potem spód podziurkuj widelcem, wstaw do
piekarnika i piecz przez około 20 minut na złoty kolor.
BEZA: Białka ubij na sztywną pianę stopniowo dodając
cukier. Potem ubijaj jeszcze przez 5 minut, aż piana będzie
błyszcząca i gęsta. Na koniec dodaj mąką ziemniaczaną
lub ryżową i krótko zmiksuj.
Na podpieczony spód wyłóż porzeczki, na wierzch połóż
bezę i wstaw do piekarnika na najniższą półkę. Piecz
przez około 20 minut, później możesz zmniejszyć temp.
do 60 stopni, włączyć termoobieg i suszyć bezę jeszcze
przez dodatkowe 10 minut.
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SERNIK NA ZIMNO
Z CZERWONYMI PORZECZKAMI
SKŁADNIKI
500 g czerwonej porzeczki, 3 serki waniliowe homogenizowane, 500 ml śmietanki 30%, 4 łyżki cukru pudru,
2 czubate łyżki żelatyny, paczka biszkoptów, 2 opakowania
galaretki truskawkowej lub z owoców leśnych
Galaretki wymieszaj z 600 ml ugotowanej wody i odstaw
do wystygnięcia. Żelatynę rozpuść w niewielkiej ilości gorącej wody i wymieszaj, żeby nie było grudek. Śmietanę ubij
na sztywną masę, pod koniec ubijania stopniowo dodaj
cukier puder. Gdy śmietana będzie ubita, dodaj po jednym
serku stale mieszając. Na koniec wymieszaj z żelatyną.
Spód formy wyłóż biszkoptami, przełóż na niego masę serową, a następnie posyp porzeczkami lekko dociskając do
masy. Całość zalej tężejącą galaretką i odstaw do lodówki
do całkowitego stężenia. Można też tężejącą galaretkę
wymieszać z porzeczkami i dopiero w takim stanie przelać
na masę serową.

KONFITURA
Z CZERWONEJ PORZECZKI
SKŁADNIKI
2 kg czerwonej porzeczki, 1 kg cukru, 100 ml wody
Porzeczki oddziel od ogonków, dokładnie opłucz i przełóż
do dużego garnka. Dolej 100 ml wody i gotuj, od czasu do
czasu mieszając, aż do momentu, gdy porzeczki puszczą
sok. Zmniejsz gaz na minimalny i duś jeszcze przez godzinę. Pamiętaj o częstym mieszaniu konfitury, żeby się nie
przypaliła. Ugotowaną pozostaw do wystygnięcia na całą
noc. Kolejnego dnia znowu podgrzej i dodaj cukier. Doprowadź do wrzenia i gotuj jeszcze przez jakiś czas. Spróbuj.
Jeśli wyda Ci się zbyt kwaśna, dosyp cukru i jeszcze podgotuj. Gorącą konfiturę przełóż do czystych i suchych słoików.
Szczelnie zakręć i odwróć do góry dnem.
Konfitura z czerwonej porzeczki najlepiej smakuje rozsmarowana na ciepłym toście, w zimowe wieczory. Idealnie
sprawdza się również jako dodatek do gofrów i naleśników.
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NALEWKA – SMORODINOWA

SKŁADNIKI
1 kg czarnej porzeczki, 50 dag cukru, 2 szklanki wody,
1 l spirytusu 70%
Dojrzałe owoce czarnej porzeczki oczyść z ogonków
i umyj. Wrzuć do gąsiora i zalej spirytusem. Zamknij i odstaw w ciepłe miejsce na 5 tygodni. Po tym czasie z cukru
i wody ugotuj syrop, przestudź i wlej do niego przecedzony
alkohol. Zamknij i ponownie odstaw na tydzień. Przefiltruj
nalewkę przez bibułkę filtracyjną, rozlej do butelek i zakorkuj. Odstaw na pół rok do piwnicy. Niech nabiera smaku.

CHUTNEY
Z CZARNEJ PORZECZKI
O KORZENNYM SMAKU
SKŁADNIKI
1/2 kg czarnej porzeczki, 250g cukru, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki mielonych goździków, 1/4 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, 3 ziarenka ziela angielskiego,
50 ml octu winnego (z czerwonego wina) i szczypta soli
Porzeczki oddziel od ogonków, dokładnie opłucz
i przełóż do dużego garnka. Dodaj cukier, wymieszaj,
lekko ugnieć i pozostaw na ok. 20 minut, aby owoce puściły
sok. Potem podgrzej owoce na małym ogniu często mieszając. Po 10 minutach dodaj pozostałe przyprawy i gotuj
mieszając przez następne 10 minut. Za pomocą blendera
niezbyt dokładnie zmiksuj porzeczki i podgrzewaj przez
kolejne 10 minut. Pamiętaj o mieszaniu. Gorący chutney
przełóż do czystych i suchych słoiczków, zakręć i odwróć
do góry dnem. Pozostaw do ostygnięcia.
Chutney z czarnej porzeczki o korzennym smaku
znakomicie smakuje jako dodatek do serów.

51

moja Lesznowola

„A niebo zostawmy im –
Aniołom i wróblom.”
Heinrich Heine

Na zdjęciu staw w Mysiadle

