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Gmina w obiektywie

Widok jak z obrazka. 
Biały domek i drewniane płoty.
Taka właśnie jest nastrojowa Garbatka.
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Od Redakcji
Pod znakiem kwitnących bzów, azalii, akacji i śpiewających 

ptaków, mija nam jeden z najpiękniejszych miesięcy roku – maj. 
Wszystko w tym roku kwitło naraz, a zapach kwiatów, szczególnie 
wieczorem, sprawiał, że nasza wiejsko-miejska gmina stawała  
się ładniejsza.

Kogo przedstawiamy w tym numerze? Jak zwykle osoby,  
które warto poznać, z którymi spotkanie było dla nas przyjemno-
ścią i które zgodziły się opowiedzieć o sobie.

Zaczynamy od podróży poślubnej młodego małżeństwa,  
które przez sześć miesięcy wędrowało po świecie, spełniając mło-
dzieńcze marzenia panny młodej. Jak do tego doszło, jakie wraże-
nia przywieźli i jakich ludzi spotkali po drodze – opowiadamy  
w tekście „Podróż poślubna”.

Kolejny bohater też spełnił swoje młodzieńcze marzenia.  
Rozmawiając z nami, powiedział: „To dość zabawne, jak to się  
w życiu układa. Przez całe studia marzyłem, żeby zostać pilotem 
doświadczalnym. Takim inżynierem prób w locie” i to marzenie  
się spełniło. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego umówili-
śmy się na spotkanie. Nasz bohater jest człowiekiem, który bada 
wypadki lotnicze, a to, jak wiemy od katastrofy pod Smoleńskiem 
prezydenckiego samolotu, temat gorący. 

Sporo miejsca w tym numerze poświęcamy Wólce Kosowskiej. 
Rozmawiamy z rodowitą Wólczynianką i człowiekiem, który do 
Wólki Kosowskiej przybył z dalekiego Wietnamu. I choć rodowody 
mają różne, oboje nie wyobrażają sobie innego miejsca na życie.

Na koniec dwóch mieszkańców gminy, których łączy wyuczo-
ny zawód i różne pasje. Jeden został trenerem kickboxingu, drugi 
mówi, że z pasji poświęca swój czas na robienie czegoś, co zostanie 
na długie lata i będzie cieszyć oko. Co to jest? Radzę przeczytać.

W naszej kuchni tym razem majowy rabarbar. 
Miłej lektury.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Któregoś marcowego dnia zadzwoniła  
do nas pani Zofia Prusak, mieszkanka Mrokowa,  
czytelniczka naszego miesięcznika.  
Powiedziała, że jej córka spełnia swoje marzenie  
i jest w podróży poślubnej po świecie.  
Wyjechali z mężem i właśnie przemierzają  
rowerem Laos. 

Podróż poślubna

fot. z archiwum prywatnego Magdy Tomaszuk

Temat wydał się nam ciekawy. 
Bo dobrze jest mieć marzenia, ale 
jeszcze lepiej, gdy uda się te ma-
rzenia spełniać. Z rozmowy z panią 
Zofią dowiedzieliśmy się, że córka 
chodziła do szkoły w Mrokowie, 
że zawsze chciała podróżować, że 
podróżniczą pasję odziedziczyła po 
tacie, który jako kierowca tira jeź-
dził po świecie. Nie dowiedzieliśmy 
się tylko, kiedy ta podróż trwająca 
kilka miesięcy się skończy, bo kto 

wie, gdzie podróżników jeszcze 
fantazja zaniesie. Czekaliśmy na 
sygnał, że wrócili, a gdy dostaliśmy 
wiadomość, że są, pojechaliśmy do 
rodzinnego domu pani Magdy. 

Rodzina
Siedzieliśmy na tarasie rodzin-

nego domu państwa Zofii i Janusza 
Prusaków, w miejscu, które było 
ojcowizną pana Janusza. Dwadzie-
ścia trzy lata temu, gdy Magda miała 

pięć lat, rodzice przeprowadzili  
się z Warszawy i zaczęli dopieszczać 
odziedziczony hektar gospodarstwa. 
Pani Zofia sadziła ozdobne krzewy, 
pielęgnowała kwiaty i dbała, by  
dla córki, która nie jada mięsa, za- 
wsze były świeże, z własnego ogród-
ka warzywa. Kalafiorki i młode 
ziemniaczki. 

– Zawsze chciałam podróżo- 
wać – mówi pani Magda, teraz To-
maszuk. – Gdy miałam 18 lat,  
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wyjechałam do Niemiec na miesiąc 
do pracy. Pracowałam jako opiekun-
ka do dzieci. Teraz z perspektywy 
czasu jestem pod wrażeniem, że 
moi rodzice się na to zgodzili, bo 
sama sobie znalazłam tę rodzinę w 
internecie.  
Mam dwóch dużo starszych ode mnie  
braci. Jeden jest starszy o trzynaście, 
a drugi o osiemnaście lat. Pewnie po 
doświadczeniach z synami rodzice 
byli spokojniejsi i nie protestowali, 
gdy powiedziałam, że jadę do Nie-
miec. Moi bracia są dla mnie takim 
głosem rozsądku i jak trzeba, to lob- 
bują u rodziców. Ja z jednej strony 
mam tę chęć do podróży po tacie, bo 
tata bardzo dużo jeździł, a z drugiej 
strony po mamie, która mówi, że jest 
w głębi duszy cyganką i gdyby była 
młodsza i znała języki, to sama by 
zjechała cały świat. Zawsze mnie 
jednak wspierała we wszystkich sza- 
lonych pomysłach.

– Bo my z mężem twierdzimy, 
że nigdy nie powinniśmy się upierać 
i być na nie – mówi pani Zofia. – To 
nie nasze życie. To ich. Ale przed 
tym ich wyjazdem w poślubną po- 
dróż były straszne tarcia. „Jeśli im 
się coś stanie, to będzie twoja wina” 
– mówił mąż. „Zobaczysz, do końca 
życia będziesz to sobie wyrzucała. 
Ty ich popierasz”. Ja ich nie popie-
ram, tylko wspieram. Bo skoro ta 
podróż jest ich marzeniem, to choć 
się o nich boję, wspieram ich ca- 
łym sercem.

– Ale niech państwo pomyślą – 
broni swojego stanowiska pan Janusz 
– w takim Peru idą przez dwa, trzy 
dni i nie spotykają ludzi, nie ma żad- 
nej wsi, tylko oni we dwoje. I tam 
rozbijają namiot. No, nie balibyście 
się? Ja bym się bał. 

– Powiem krótko. Nie jesteśmy 
w stanie niczego przewidzieć, ale 
ponieważ jesteśmy osobami wierzą-
cymi, jedyna nadzieja to dać ich  
w opiekę Matce Bożej i Panie Boże, 
czuwaj nad nimi – śmiejąc się, koń- 
czy ten wątek pani Zofia, a córka 
zaczyna opowiadać o podróży.

Marzenia i ludzie
– Muszę wspomnieć, że bardzo 

wcześnie zaczęłam pracować na 
etacie. Jeszcze przed ukończeniem 
dziennych studiów w Szkole Głównej 
Handlowej, gdy pisałam pracę magi-
sterską, już pracowałam, marzyłam 
o podróżach i odkładałam pieniądze. 
Miałam plan, że jak sobie uzbieram 
jakąś kwotę, to wyjadę na pół roku, 
najlepiej do Ameryki Południowej na 
wolontariat, i będę podróżować. Ale 
znowu przeciwności losu (śmiech), 
bo poznałam mojego męża i nie za 
bardzo mi się uśmiechało wyjeżdża-
nie samej na drugi koniec świata. 
Wiedziałam jednak, że muszę to 
marzenie zrealizować, bo jak tego 
nie zrobię, to będę bardzo żałować. 
I pojechałam na trzy miesiące do 
Hiszpanii. Stwierdziłam, że jak mam 
wyjeżdżać, to pojadę gdzieś blisko, 
żebyśmy mogli się w razie czego 
odwiedzać. Byłam trzy miesiące, 
uczyłam się hiszpańskiego, trochę 
podróżowałam i w pewnej części 
miałam marzenie zaliczone. 

Z Marcinem pracowaliśmy przez 
cztery lata w jednej instytucji, wła-
ściwie się nie znając. Siedzieliśmy  
na zupełnie innych piętrach i pozna-
liśmy się dopiero wtedy, kiedy mój 
obecny mąż zaprosił mnie na spotka-
nie, oferując pracę w jego zespole. 

Marcin zajmuje się kontrolin- 
giem finansowym, więc wykonuje 
pracę bardzo analityczną, a ja praco-
wałam po stronie wsparcia biznesu, 
czyli wspierałam zarząd. Ponieważ 

nie jestem aż takim analitycznym 
umysłem jak mój mąż, odmówiłam.  
I dobrze, bo gdybym się zgodziła, 
kto wie, jak potoczyłaby się znajo-
mość z przełożonym, a tak bardzo 
szybko zaczęła się rozwijać. 

Pół roku później byliśmy już za-
ręczeni. Pobraliśmy się w ubiegłym 
roku, po moim powrocie z Hiszpanii. 

Ponieważ byliśmy bardzo  
zajęci przygotowaniami do wesela, 
mniej czasu pozostało na zaplanowa-
nie podróży, ale gdy rzuciłam sza- 
lony pomysł – „A może byśmy poje- 
chali dookoła świata?” – Marcin, 
który – jak przystało na analityka 
– jest bardzo racjonalny, ku mojej 
radości i miłemu zaskoczeniu powie-
dział: „Czemu nie? Mam chwilowo 
dosyć tej pracy”. 

Zaczęliśmy sobie planować  
i szacować, ile by to kosztowało i na 
ile sobie możemy pozwolić. Stwier-
dziliśmy, że damy radę. Wpadliśmy 
na pomysł w październiku 2016 roku,  
a wyjechaliśmy rok później. Przy- 
gotowania polegały przede wszyst-
kim na sukcesywnym oszczędzaniu. 
Teoretycznie mieliśmy się regular- 
nie przygotowywać, czytać i robić 
zakupy, ale były przygotowania  
do wesela. 

Mieliśmy bardzo ogólny szkic, 
co chcemy zobaczyć w Ameryce 
Południowej, czyli Brazylię, Boliwię 
i Peru. Tak naprawdę, nie mieliśmy 
pojęcia, co warto zobaczyć, dokąd  
pojechać. Wszystko działo się spon- 
tanicznie. Często ktoś nam w hostelu 
mówił, dokąd warto się udać, lub 
usłyszeliśmy coś od lokalnych mie- 
szkańców. W Ameryce Południowej 
zwiedziliśmy trzy kraje i w Azji  
w zasadzie też trzy: Filipiny, Wiet-
nam i Laos. Mieliśmy też z góry za- 
łożone, że wszystko będzie trwało 
sześć miesięcy, ale jak nam się nie 
będzie podobało, na co skrycie liczy-
li moi teściowie (śmiech), to wró- 
cimy wcześniej.

Wyjeżdżając, mieliśmy bilet  
tylko w jedną stronę do Brazylii,  
a reszta rodziła się na bieżąco. 
Gdzieś w Brazylii poznaliśmy  
Australijczyka, który opowiadał,  

że przeżył kilka miesięcy na Filipi- 
nach, że to najpiękniejszy kraj na 
świecie, więc stwierdziliśmy, że tam 
polecimy. Z Filipin polecieliśmy  
do Wietnamu. 

Mieszkaliśmy wyłącznie w ho- 
stelach. Czasami korzystaliśmy ze 
strony internetowej Couchsurfing.  
To strona, na której ludzie ogłasza- 
ją się, że oferują nocleg za darmo.  
Ma to dwa wymiary. Z jednej stro- 
ny dla podróżujących, którzy mogą 
przenocować za darmo, z drugiej  
dla tych, którzy udostępniają taki 
nocleg. Kiedyś starszy Marokańczyk,  
u którego gościliśmy, powiedział, że 
podróżuje, nie wychodząc z domu. 
W ten sposób spotyka ludzi z całego 
świata i poznaje ich kulturę. 

Często ludzie, którzy oferują 
noclegi, pokazują swoje ulubione 
miejsca, przygotowują kolację, żeby 
goście spróbowali lokalnych przy-
smaków. To jest zwiedzanie bardziej 

z perspektywy mieszkańców niż 
atrakcji turystycznych. Człowiek 
nawiązuje przyjaźnie. Nadal mamy 
kontakt z osobami, u których spaliśmy. 

W couchsurfingu ciekawy jest 
też fakt, że nie zawsze wychodzi to 
całkowicie bezpłatnie. Na przykład 
gdzieś wychodzimy, więc my też, 
chcąc się odwdzięczyć, stawiamy 
jakąś kolację czy picie. Dużym plu-
sem jest jednak to, że w ten sposób 
można spotkać naprawdę niesamo- 
wite osoby. Bo żeby oferować ob- 
cym ludziom dach nad głową, trzeba 
mimo wszystko być osobą otwartą  
i bezinteresowną. 

W Limie w Peru nocowaliśmy  
u Peruwiańczyka, który na co dzień 
jest znaczącą postacią w swojej kor- 
poracji, dyrektorem raportującym 
bezpośrednio do prezesa. Ma piękny 
apartament w prestiżowej dziel- 

nicy, ale ma też sporo wolnego czasu 
i lubi pomagać ludziom. Spędzili-
śmy u niego dwa dni w luksusowym 
apartamencie. 

Ale chyba najbardziej zapadł  
nam w pamięci pan w Laosie, który 
był absolutnym przykładem całkowi-
tej bezinteresowności. Spotkaliśmy 
go zupełnie przypadkiem przy prze-
kraczaniu granicy z Wietnamu do 
Laosu. Szukaliśmy autobusu, żeby 
dostać się do najbliższego miastecz-
ka i trafiliśmy do samochodu jakie-
goś pana, który miał nas podrzucić 
na stację autobusową. Wsiadamy, 
pytamy, ile to będzie kosztowało,  
a pan oburzony odpowiada: „Jak  
to ile? Nic”. 

Dojechaliśmy do tej stacji, a pan 
pyta, dokąd jedziemy, więc mówimy, 
że tu i tu. Jakieś trzysta kilometrów. 
„No, to jedźcie ze mną. – A ile to nas 
będzie kosztowało? – zapytaliśmy.  
– Jak ile? Nic. Przecież ja tam jadę”. 

…mieliśmy bilet 
tylko w jedną stronę 
do Brazylii, a reszta 

rodziła się na bieżąco

moja Lesznowola
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śniadanie, wstąpiliśmy na kawę  
i tak jak poprzednio, za nic nam nie 
pozwolił zapłacić. Niesamowity czło-
wiek. Zupełnie bezinteresowny. 

Gdy się w końcu rozstaliśmy, 
kilkakrotnie do nas dzwonił i pytał 
tą swoją łamaną angielszczyzną, czy 
wszystko jest OK. Wymógł na nas 
obietnicę, że przyjedziemy do niego 
do Tajlandii. Jak się dowiedział, że 
chcemy zwiedzać Laos rowerem,  
to się złapał za głowę, że przecież 
tam góry, stromo, że motorem lepiej.  
Od razu zaczął pisać do swojego 
przyjaciela, który ma wypożyczalnię. 
Po drodze zatrzymał się w jakimś 
hotelu, bo odbywało się w nim lao- 
tańskie wesele, i pokazał nam, jak  
to się świętuje w Laosie. 

Drugą poznaną przez nas  
niesamowitą osobą była Laotanka, 
która pracowała w lokalnej jadło-
dajni. Cały Laos zwiedziliśmy na 
rowerach. Ze stolicy jechaliśmy na  
północ, potem robiliśmy pętle z po- 
wrotem do stolicy. U tej Laotanki 
zatrzymaliśmy się trzeciego dnia  
i poszliśmy do niej na kolację. Trzy 
tygodnie później znowu do niej po- 
szliśmy, bo jedzenie było pyszne.  
I ona nas poznała. Tak się ucieszyła, 
że do niej wróciliśmy, że dostaliśmy 
podwójną porcję kolacji, a zapłaci-
liśmy standardową cenę. Co chwilę 
przynosiła nam jakieś smakołyki. 
Potem poprosiła, byśmy dołączyli 
do jej rodziny, jedzącej kolację, więc 

jedliśmy razem z nimi zupę z kurzy- 
mi łapkami. Bardzo się z nas śmiała, 
kiedy nie chcieliśmy łapek spróbować. 

Rano wróciliśmy na śniadanie 
i też dostaliśmy jakieś dodatkowe 
smakołyki. Na odchodne dała nam 
słoiczek ostrej pasty chili, którą się 
tam zajadaliśmy, i cukierki. Mówiła, 
że zawsze możemy się u niej zatrzy-
mać. To był taki stopień gościnności, 
z jakim nie spotkaliśmy się jeszcze 
nigdy. Mamy z nią cały czas kontakt 
i wczoraj przysłała nam zdjęcie z wia- 
domością, że wysyła nam kolejną 
pastę chili. 

To, że w tej podróży spotykali-
śmy tak niesamowitych ludzi, którzy 
mają tak inne wartości, bez wątku 
materialnego, z takim stopniem bez- 
interesowności i gościnności, jest 
chyba jednym z fajniejszych aspek-
tów naszej podróży. 

Obserwacje z podróży
– W sumie podczas tej poślub- 

nej podróży byliśmy w sześciu kra- 
jach, ale jeszcze przelotem na szybko 
zwiedziliśmy Kuala Lumpur w Male-
zji, gdzie spędziliśmy dwie noce,  
i Singapur. Przelotem też byliśmy 
w Szanghaju, gdzie przebywaliśmy 
sześć godzin w oczekiwaniu na sa- 
molot. W czasie podróży poruszali-
śmy się i samolotem, i autobusami, 
pociągiem w Boliwii, promem  
w Laosie, rowerami, na skuterach  
i oczywiście pieszo.

dwa tysiące hektarów, farmę bana-
nów swojego przyjaciela. To był czas 
Nowego Roku w Wietnamie, więc 
zostaliśmy zaproszeni na krótkie 
świętowanie. Poczęstowali nas wiet-
namskimi przysmakami i piwem,  
bo tam piwo piją przez przerwy.  
Wyściskali nas, ugościli, zrobili 
sobie z nami zdjęcia i na odchodne  
dali na szczęście symboliczny ban- 
knot na Nowy Rok, i ruszyliśmy  
w dalszą drogę. 

Nasz przyjazny kierowca zapytał: 
„A gdzie wy dalej jedziecie? – Chce-
my dostać się do stolicy – odpowie-
dzieliśmy. A on – Ja potem wracam 
do Tajlandii i w zasadzie jest mi 
wszystko jedno, którą drogą, więc 

Czasem zaskakiwała nas pogo- 
da, bo nie sprawdziliśmy jej przed 
wyjazdem dokładnie, i dlatego na  
przykład nie pojechaliśmy do Pół- 
nocnego Wietnamu, choć taki mieli-
śmy plan. Okazało się, że w Wietna-
mie jest zima, tak jak w Polsce.  
A my nie mieliśmy ciepłych ubrań,  
 nasze swetry z alpaki, które kupi-
liśmy w Boliwii, oddaliśmy mojej 
koleżance, która do nas doleciała na 
Filipiny. Nie mieliśmy więc nic cie-
płego i stwierdziliśmy, że nie po to 
wyjechaliśmy w zimie, żeby jechać 
do zimnego Wietnamu. 

Smutnym rozczarowaniem  
był stopień niedbania o środowisko 
w krajach mniej rozwiniętych. Mo-
mentami serce aż pękało, gdy jadąc 
pociągiem w Boliwii, poszliśmy 
do boliwijskiego WARSA na jakiś 
obiad, bo podróż trwała dwanaście 
godzin, i po skończonym obiedzie 
pan zebrał plastiki i resztki w toreb-
kę, zamachnął się i wyrzucił przez 
okno do lasu. Tak się działo bardzo 
często. Jadąc autobusem, obserwo-
waliśmy, jak butelki po wypitej coli 
leciały za okno. 

W Laosie też jest bardzo zanie-
czyszczone środowisko. Jest prze-
piękny Laos, dziewiczy las, dżungla, 
widoki i pełno śmieci wzdłuż dróg. 
To było trochę przykre, ale z drugiej 
strony pocieszałam się, że sama pa- 
miętam, jak w dzieciństwie każdy 
dzieciak wywalał butelkę czy puszkę 

To był Taj w średnim wieku, 
który załatwiał swoje interesy  
w Laosie. Po drodze zatrzymywał  
się w przeróżnych miejscach, poka-
zując nam tutaj jakieś muzeum, tutaj 
jakiś widok. Bardzo słabo znał język 
angielski, coś wspominał o jakieś 
farmie i bananach, ale nie do końca 
rozumieliśmy, o co mu chodzi. Kiedy 
tak jechaliśmy i odruchowo spraw-
dziliśmy na GPS, czy na pewno je-
dziemy w stronę, w którą chcieliśmy, 
okazało się, że jedziemy w przeciw-
ną. Troszkę się zaniepokoiliśmy, ale 
pomyśleliśmy: „Zobaczymy, co  
z tego wyjdzie”. 

Okazało się, że nasz kierowca 
zawiózł nas na olbrzymią, bo mającą 

…podczas tej poślubnej 
podróży byliśmy  

w sześciu krajach, ale też 
w Kuala Lumpur  

w Malezji, w Singapurze  
i w Szanghaju

was podwiozę. Ponieważ to długa 
droga, to wstąpimy jeszcze na kolację 
do mojego przyjaciela, przenocujemy 
i dalej ruszymy”. 

Wstąpiliśmy na kolację do jego 
przyjaciela Taja, objedliśmy się prze- 
pysznym tajskim jedzeniem i za nic 
nie pozwolił nam zapłacić. Nawet 
za nocleg, mimo że to był normalny 
płatny pensjonat. Uparł się, że nie.  
Po drodze nadrobił jeszcze parę kilo-
metrów, żeby pokazać granicę  
z Tajlandią. 

Nie za bardzo kojarzył Polskę. 
W Ameryce Południowej i w Azji 
Polskę kojarzono z Robertem Lewan-
dowskim. Spędziliśmy więc noc  
w pensjonacie, rano zjedliśmy  

moja Lesznowola
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na drogę i pełno było wysypisk śmieci.  
I myślę, że to kwestia kilkunastu lat, 
żeby ta mentalność się zmieniła. 

Natomiast nigdzie nie mieliśmy 
żadnych niebezpiecznych sytuacji, co 
nas zaskoczyło na korzyść, zwłasz-
cza w Ameryce Południowej, która 
ma bardzo złą sławę. Nie mieliśmy 
nawet potencjalnie niebezpiecznej 
sytuacji. Jedyna przykra rzecz przy-
trafiła się nam na samym początku 
podróży. Zeskanowali gdzieś nasze 
dane z karty płatniczej i chcieli nam 
wyczyścić konto, ale bank się szybko 
zorientował i ją zablokował. Przez 
trzy miesiące mieliśmy zablokowaną 
kartę, którą mogli odblokować tylko 
na dziesięć minut. Każda wypłata 
gotówki wyglądała tak, że musieli-
śmy znaleźć wi-fi, żeby zadzwonić 
przez skypa do banku, tam po serii 
pytań odblokowywali nam kartę  
na dziesięć minut. 

Robiliśmy bieg do automatu i wy-
płacaliśmy pieniądze, a bardzo często 
był to bieg do kilku bankomatów, bo 
albo nie działały, albo były jakieś 

limity. I dopiero w styczniu doleciała 
do nas na Filipiny moja koleżanka 
i przywiozła nam nową kartę, ale 
przez trzy miesiące każda wypłata 
tak wyglądała. 

Ani razu nie mieliśmy żadnego 
poczucia zagrożenia, mimo że nie 
unikaliśmy lokalnych miejsc ani nie 
siedzieliśmy tylko w turystycznych 
dzielnicach. Nie wracaliśmy do 
hostelu przed zmrokiem, ale jedno-
cześnie bardzo uważaliśmy. Nie włó-
czyliśmy się nocami po zakazanych 
dzielnicach i nie obnosiliśmy się ze 
sprzętem czy z portfelem. Musieli-
śmy się przyzwyczaić, że tam są inne 
standardy bezpieczeństwa. Tu nie ma 
problemu, żeby w kawiarni położyć 
sobie telefon na stoliku czy torebkę 
obok, tam po prostu nie można  
tego robić. 

Też pewnie mieliśmy dużo 
szczęścia, bo słyszeliśmy przeróżne 
historie z Ameryki Południowej, 
włącznie z historią Szkotki poznanej 
w Brazylii, która przez cztery mie-
siące podróżowała sama po Ameryce 

Południowej i Kolumbii i pewnego 
razu, w biały dzień, jakiś mężczyzna 
podjechał do niej na motorze, przy-
stawił pistolet do głowy z żądaniem 
wszystkich kosztowności, które mia-
ła. I takie historie się więc zdarzają.

Największe wrażenie zrobił na 
nas Laos, który zwiedziliśmy na 
rowerach. Oboje jesteśmy fanami 
rowerów, zwłaszcza mój mąż, który 
jest zapalonym kolarzem, więc dla 
niego to było spełnienie wszelkich 
marzeń. Jak to stwierdził na począt-
ku podróży rowerem: „Jak mi się uda 
zrealizować ten plan podróży po La-
osie, to już mogę umierać”. Był prze-
szczęśliwy. Przejeżdżaliśmy przez 
wioseczki, gdzie było po kilkanaście 
domów bambusowych wzdłuż drogi, 
gdzie rzadko kiedy byli turyści, więc 
ci ludzie witali nas entuzjastycznie. 
Machali, klaskali, krzyczeli do nas, 
pozdrawiali. Zwłaszcza dzieci, które 
wyskakiwały z domów, skakały z ra-
dości, przybijały nam piątki, ścigały 
się z nami na rowerach.

…największe wrażenie zrobił na nas Laos, 
który zwiedziliśmy na rowerach

Laos to kraj, w którym czas się  
trochę zatrzymał. Laotańczycy mają 
zupełnie inne podejście do życia.  
Jak to gdzieś przeczytałam, Francuzi 
o swoich byłych koloniach mówili, że 
„Wietnamczycy sadzą ryż, w Kam- 
bodży się temu przyglądają, a w Lao- 
sie słuchają, jak rośnie”. Są to ludzie 
radośni, nigdzie im się nie spieszy, 
mieszkają w bambusowych chatkach, 
nie mają ani wygód, ani pieniędzy, 
ale są naprawdę szczęśliwi.

Dobrze, że pojechaliśmy w tę 
naszą poślubną podróż. Dokonali- 
śmy odkrycia, że mimo tej ilości 
czasu spędzanego razem, nie nudzi-
my się sobą, nie mamy siebie dość  
i oboje lubimy te same rzeczy.  
Lubimy ten sam styl podróżowania, 
cenimy gorsze warunki, bardziej 
autentyczne niż spanie w eleganc-
kich hotelach. Oboje bardziej lubimy 
podróżowanie rozklekotanym auto-
busem z miejscową ludnością  

niż turystycznymi autokarami.  
Lubimy się czasem poruszać i sta- 
wiać sobie wyzwania, stąd były 
nasze przeróżne pomysły z chodze- 
niem po górach, jeżdżeniem na 
rowerze i tym podobne. Ani razu 
nie było sytuacji, że Marcin chciał 
coś robić, a ja w tym czasie chcia-
łam czegoś zupełnie innego. Pod 
tym względem mieliśmy jedność 
pomysłów. A to chyba dobrze wróży 
naszemu małżeństwu. ■



moja Lesznowola

14 15

moja Lesznowola

15

Kiedy studiował na Wydziale Mechanicznym Energetyki  
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w zakresie 
budowy płatowców, mieszkał w Warszawie. Najpierw w akademiku 
przy placu Narutowicza, nazywanym przez studentów Alcatraz,  
a potem w „Mikrusie” na ulicy Waryńskiego. 

Studenckie wspomnienia
– Wtedy akurat drążono warszawskie metro. Pokój zajmowałem 

na dziewiątym piętrze, gdzie przez całą noc słychać było jazgot tar-
czy drążącej pod akademikiem, rankiem ruszające z przystanków 
poczciwe ikarusy, a potem swoje głośne modły zaczynał mieszka- 
jący za ścianą student z Palestyny. Na przemian modlił się lub słuchał  
jakiegoś przemówienia przywódcy Palestyny, Jasira Arafata. Do tego  
latem po południu było gorąco jak w piekle, bo okna wychodziły na 
zachodnią stronę – wspomina studenckie czasy Maciej Lasek. 

– Nie pokochałem tego miejsca. Gdy tylko skończyłem studia, 
najpierw uciekłem na Gocław, a potem do Piastowa, w którym mie- 
szkałem chyba z dziesięć lat. Teraz mam to, co lubię. Zieleń, ciszę  
i spokój w moim Stefanowie.

Nie uwierzycie pewnie, ale w 2005 roku na czas budowy za-
mieszkałem w Stefanowie u Marka Hlebowicza, o którym pisaliście 
w ostatnim numerze „mojej Lesznowoli” („Do granicy horyzontu”). 
Razem, za własne pieniądze, przez kilka lat wydawaliśmy czaso-
pismo „Nauka, innowacje, technika” i śmieliśmy się, że było to 
pierwsze polskie czasopismo stricte naukowe. 

weszliśmy na lotnisko od strony pasa startowego i zostaliśmy 
zatrzymani strzałami z rakietnicy. W następnym roku zapisałem się 
na kurs szybowcowy i od szesnastego roku życia zacząłem latać. 
Latam do tej pory. 

To moje latanie podsunęło mi myśl, żeby po liceum pójść  
do szkoły lotniczej w Dęblinie, ale wojsko wybito mi z głowy.  
Znalazłem wydział lotniczy na Politechnice Warszawskiej. Ponie-
waż skończyłem niezłe liceum w Elblągu, egzamin zdałem bez trudu  
i zacząłem studia. Dodatkową motywacją do dostania się na studia 
była obietnica szefa wyszkolenia w aeroklubie w Elblągu, który 
przed egzaminem powiedział, że kto zda na studia, temu aeroklub 
sfinansuje szkolenie samolotowe.

Pod tym względem były to fajne czasy. Wojsko dawało sporo 
pieniędzy na szkolenie młodych ludzi, stawiając warunki, że trzeba 
się dobrze uczyć. Aby uczyć się latać na szybowcach, trzeba być 
uczniem liceum lub technikum, a jak ktoś zda na studia, to można 
mu sfinansować szkolenie samolotowe. Większość ludzi, którzy się 
ze mną szkolili, w dzisiejszych warunkach nie miałaby na to szans. 
Zdałem i odbyłem szkolenie samolotowe. Byłem pilotem samolo-
tów. Latałem na wilgach, gawronach, jakach, na prawie wszystkich 
typach, jakie wtedy były w aeroklubie. 

Kiedyś jeden z generałów lotnictwa powiedział do nas na 
szkoleniu, że gdyby państwo dawało na aerokluby tyle, ile przepa-
da, gdy traci jeden samolot wojskowy, licząc na to, że wypadki nie 
zdarzają się każdego roku, to i tak wyszłoby na swoje.

Zaczęło się od szybowca 
– Mieszkałem w Elblągu. Był tam aero- 

klub i prężnie działająca sekcja spadochrono-
wa. Z miejsca, z którego jako dzieciak mogłem 
patrzeć w stronę lotniska, widziałem w sobotę 
czy w niedzielę opadające czasze spadochronów. 

Któregoś dnia wracałem z tatą ze wsi od 
dziadków i zobaczyłem szybowiec, który 
wylądował na polu. Ludzie biegli w jego stronę, 
więc pobiegłem i ja – wspomina Maciej Lasek. 
– Obejrzałem ten szybowiec, kombinowałem, 
skąd on się tam wziął, ale to nie był jeszcze ten 
moment, w którym pociągnęło mnie lotnictwo.

W szkole podstawowej zaczęło mnie kręcić 
budowanie i sklejanie samolocików. Jak nie moż- 
na było dostać nic do sklejania, to sam kombi-
nowałem i robiłem jakieś modele szybowców. 
Potem z rodzicami przeprowadziliśmy się na  
obrzeża Elbląga i z dachu domu mogłem patrzeć  
na lotnisko. Patrzyłem na szybowce i nadal 
budowałem modele. Któregoś dnia dowiedzia-
łem się, że w aeroklubie są zapisy na szkolenie 
szybowcowe. Chodziłem wtedy do liceum.

Pierwsze spotkanie z lotniskiem nie było 
przyjemne. Mieliśmy po piętnaście lat,  

Na studiach zostałem instruktorem szy-
bowcowym i okazało się, że to jest to, co lubię 
najbardziej. Lubię szkolić. Dlatego od ośmiu lat 
jestem na Politechnice Warszawskiej wykła-
dowcą na wydziale, który ukończyłem.

Jeszcze w czasie studiów na politechnice 
zastanawiałem się, czy nie przenieść się do 
Rzeszowa, bo tam był wydział pilotażu, i po skoń- 
czeniu studiów zostać pilotem w lotnictwie cy- 
wilnym. W porę jednak przyszła refleksja, że 
pilotem to ja już jestem, a inżynierem powinie-
nem być dobrym, więc zostałem w Warszawie. 

W 2002 roku na podstawie rozprawy  
zatytułowanej Wpływ interferencji aerody- 
namicznej na ruch zrzucanych z samolotu zaso- 
bników uzyskałem w Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  
w Warszawie stopień doktora nauk technicz-
nych w zakresie mechaniki.

O wszystkim decydują przypadki 
– Po studiach w 1992 roku zacząłem pracę 

w Instytucie Lotnictwa, a w jednej z lotniczych  
firm zajmowałem się kontrolą jakości, a dokła- 
dnie – przygotowywaniem szybowców do prób  

fot. z archiwum 
prywatnego 
Macieja Laska

W życiu decydują 
przypadki 

Nazwisko mieszkańca naszej gminy, którego postanowiliśmy przed-

stawić bliżej, budzi emocje. Sama myśl, że mógłby się spotkać z grupą 

ludzi, bez względu na to, co miałby do powiedzenia, skłania jego prze-

ciwników do formułowania tak kuriozalnych zarzutów, że powtarzanie 

ich byłoby z naszej strony pochwałą głupoty. Przedstawiamy zatem  

dr. nauk technicznych Macieja Laska, mieszkańca naszej gminy,  

który od lutego 2012 do września 2016 roku był przewodniczącym  

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 
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w locie. Poza tym, że byłem instruktorem, zostałem pilotem do-
świadczalnym i oblatywałem szybowce.

To dość zabawne, jak się wszystko w życiu układa. Przez całe 
studia marzyłem, żeby zostać pilotem doświadczalnym, takim in- 
żynierem prób w locie. Okazało się, że w Instytucie Lotnictwa był 
zakład badań w locie i w 2002 roku, kiedy już miałem przygotowany  
doktorat, przyszedł do mnie jeden z profesorów, dyrektorów, i za-
pytał, czy zgodziłbym się kandydować na kierownika tego zakładu.

Zareagowałem tak, jakby niebo się przede mną otworzyło. Mia-
łem swój pomysł na funkcję zakładu, na jego organizację pracy i… 
za tydzień dostałem wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych. 
Na moje miejsce przyszedł człowiek, który nie był pilotem, nie 
miał doktoratu i nie wygrałby przed radą wydziału, ale był „czyjś”.

„Takie życie” – pomyślałem i wyszedłem z instytutu. Prawie  
w tym samym momencie zadzwonił telefon. Przyjaciel powiedział: 
„Słuchaj, Maciek, będzie do ciebie dzwonił człowiek z Komisji  
Badania Wypadków Lotniczych. Dałem mu numer twojego telefo-
nu. Będzie chciał się umówić na rozmowę”.

Był zapowiedziany telefon i poszedłem na spotkanie. Przyjął 
mnie płk pilot Tadeusz Majewski. Człowiek, który rozbudowywał 
lotnisko słynnej Szkoły Orląt w Dęblinie, o którego żonie, pilotce 
i instruktorce szybowcowej, pilotce samolotów, pierwszej Polce, 
która została odznaczona Medalem Lilienthala i zginęła w katastro-
fie lotniczej w Hiszpanii, uczyliśmy się w szkole.

Pan pułkownik miał już siedemdziesiąt cztery lata i jako oficer 
dawnej szkoły powiedział do mnie: „Czy pan Maciej nie chciałby 
pojechać z nami do Dęblina jako ekspert do wypadku szybowca,  
w którym zginęła szesnastoletnia dziewczyna?”. 

Pojechałem na miejsce wypadku, wykonałem pracę, spisałem 
swoje uwagi, nie wiedząc, że zostałem poddany swego rodzaju 
testom. Kiedy po tygodniu w tym samym aeroklubie wydarzył się 
kolejny śmiertelny wypadek i zginął chłopak, ponownie zostałem 
zaproszony.

Miesiąc później, gdy wydarzył się wypadek we Wrocławiu  
i zginęła dziewczyna, już nie pytano mnie, czy bym pojechał, tylko: 
„Proszę być gotowym, jedziemy do wypadku”. I tak się zaczęła 
moja praca przy badaniu wypadków lotniczych. 

Przyczyną wypadków, w których zginęły dziewczyny wykonu-
jące pierwsze loty na szybowcu „Pirat”, najbardziej popularnym, 
ale moim zdaniem, zdaniem pilota doświadczalnego i instruktora, 
najtrudniejszym w pilotażu szybowcu, były błędy ludzkie.  

Wypadek chłopaka był najprawdopodobniej 
spowodowany jego celowym działaniem. 

W październiku 2002 roku dostałem 
telefon, że mój mentor, pułkownik Tadeusz 
Majewski zmarł, idąc do pracy. Usiadł na przy-
stanku autobusowym i już nie wstał. Zadzwo-
nił do mnie szef komisji i powiedział: „Panie 
Macieju, przejmie pan te sprawy”. 

Tak się złożyło, że wtedy weszło nowe 
prawo lotnicze i zgodnie z nim została powoła-
na nowa, stała komisja – Państwowa Komisja 
Badania Wypadków Lotniczych. Od drugiego 
grudnia 2002 roku zostałem członkiem tej 
komisji, a po sześciu miesiącach zastępcą prze-
wodniczącego do spraw technicznych.

Dziesięć lat później, na wniosek członków 
komisji, minister transportu Sławomir Nowak 
powołał mnie na stanowisko przewodniczącego.

Powiem nieskromnie: udało się nam wspól-
nie doprowadzić do tego, że kiedy prowadzi-
liśmy swoje badania wypadków lotniczych, 
piloci otwierali się przed nami tak, jak przed 
księdzem w konfesjonale. Trwało to jakieś trzy 
lata i ludzie przekonali się, że mają do czynie-
nia ze specjalistami, że zespół jest szczelny  
i nic, co zostanie nam powiedziane, nie wycho-
dzi na zewnątrz, że nie informujemy proku-
ratury o tym, czego się dowiedzieliśmy, bo 
prokuratura zawsze ma prawo prowadzić swoje 
własne postępowanie.

Wszyscy wiedzieli, że przed komisją  
obowiązuje zasada: „Powiedz uczciwie, jak 
było, bo komisja nie orzeka o winie i o od-
powiedzialności”. My mówimy o błędach 
ludzkich, o tym, że nie ma ludzi nieomylnych. 
W lotnictwie może być wiele czynników  

niesprzyjających, prowadzących do wypadków. Może to być zmę-
czenie, zbyt duża liczba lotów, ktoś czegoś nie zauważył, nie dopil- 
nował, braki w wyszkoleniu, kiepski instruktor, który człowieka 
szkolił – tysiące powodów. Dlatego badanie wypadków lotniczych 
wymaga ogromnej, żmudnej pracy.

Ja zresztą ciągle się tego wszystkiego uczyłem. Także podczas 
zagranicznych kursów poświęconych badaniom dużych katastrof 
lotniczych i zarządzaniem badaniami takich zdarzeń.

Badania wypadków 
– Pierwszy raz w 2005 roku wyjechałem na kurs zagraniczny  

do Albuquerque Southern California Safety Institute w Stanach 
Zjednoczonych, a pół roku później do Singapuru. To były kursy 
dla osób, które już zajmowały się badaniami wypadków. Na kursie 
w Stanach uczyliśmy się zarządzania zespołami badającymi duże 
katastrofy lotnicze, zwracania uwagi na ważne szczegóły, orga-
nizowania pracy, w jakich laboratoriach robić odczyty zapisów 
rejestratorów, jak przygotować zespół wyjazdowy do wypadku  
i tym podobne. 

W Singapurze natomiast uczyliśmy się zarządzania badaniem 
dużego wypadku. Jak organizować wejście i wyjście ekip na teren, 
jak i jakie stosować środki ochrony na terenie zagrożonym biolo-
gicznie, bo takim jest teren po katastrofie. Dowiedzieliśmy się, że 
trzeba na przykład zdejmować biżuterię, nim założy się odpowied-
nie kombinezony. 

Zbadałem w swojej pracy ponad sto pięćdziesiąt wypadków 
i nadzorowałem pracę przy badaniu siedmiuset zdarzeń. To jest 
sporo, ale najtrudniejszym dla mnie wypadkiem wcale nie był wy- 
padek samolotowy. Najtrudniejszy ze względów emocjonalnych 
był wypadek motolotni w Piastowie pod Radomiem. Warto zauwa-
żyć, że komisja bada wszystkie wypadki lotnicze. Od boeingów  
po spadochrony.

Pojechałem na miejsce wypadku z Agatą Kaczyńską,  
koleżanką, która jest pilotem, instruktorem spadochronowym, 
sekretarzem komisji wypadków lotniczych i nawiasem mówiąc, 
mieszka w Stefanowie. 

Historia była niebywała. Leciały dwie mo-
tolotnie. W jednej dwoje młodych ludzi, chło-
pak i jego narzeczona. W drugiej, prowadzą- 
cej, pilotem był przyjaciel ojca tego chłopaka. 
Młody chłopak nie zauważył, że podleciał za 
blisko motolotni prowadzącej i o nią zaczepił. 
Jego motolotnia się złożyła i spadła. Oboje 
zginęli na miejscu. 

Gdyby spadli na las, nad którym lecieli, 
byłaby pewnie jakaś szansa na przeżycie, ale 
oni spadli na polanę w lesie. Wyglądali oboje, 
jakby spali. Dokoła, bo to był ciepły początek 
września, trwała piknikowa atmosfera i rozno-
sił się zapach rozpalonych grilli. 

Druga motolotnia szczęśliwie wylądowała 
na pobliskim lądowisku i pilot przybiegł na 
miejsce wypadku. Nadjechały również rodziny 
młodych ludzi. Widok przerażający. Mdlejące 
matki, ojciec, który bierze na ręce zwłoki syna 
i potrząsając nimi, krzyczy: „Wstawaj! Obudź 
się”. Jak obłąkany chodzi przyjaciel ojca, pilot 
tej drugiej motolotni. Koleżanka w obawie, że 
ten ojciec skręci mu kark, krzyczy do policjan-
tów: „Zabierzcie tego człowieka”.

Nie ma karetki pogotowia, nie ma kto podać 
tym ludziom jakichś środków uspokajających, 
nie ma psychologów, są za to media i kamery 
blisko nieszczęścia. Takiego zdarzenia się nie 
zapomina.

Wziąłem tego ojca za szyję, przytuliłem  
do siebie, odciągnąłem od ciał, zacząłem z nim 
rozmawiać, robiąc za psychologa. 

Nie liczy się to, co się widzi na miejscu 
wypadku, lecz kontekst, w jakim to się widzi. 
To zapada w pamięć.

Ostatni wypadek, jaki badałem i który 
zapadł mi w pamięć, wydarzył się pod Pułtu-
skiem. Zginęło w nim dwóch pilotów, kiedy 
samolot sportowy w czasie lotu szkoleniowego 
nie wyszedł z korkociągu i z dużej wysokości 
uderzył pionowo w ziemię.

…byłem instruktorem, 
zostałem pilotem  

doświadczalnym i obla-
tywałem szybowce

…zbadałem w swojej  
pracy ponad 150 wypadków 
i nadzorowałem pracę przy 

badaniu 700 zdarzeń
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kryli zadowolenia, krążąc wokół  
hali i wymieniając uwagi. Pewnie 
zdawali sobie sprawę, że jeśli w tych  
zawodach wzięło udział ponad pół 
tysiąca zawodników – cztery razy 
więcej niż w mistrzostwach w ubie-
głym roku – i przyjechało z nimi do 
Mysiadła prawie drugie tyle osób: 
opiekunów, trenerów i rodziców, to 
wyzwanie organizacyjne w przysz- 
łym roku będzie jeszcze trudniejsze.

Gminne Centrum Sportu w My-
siadle w ostatnich dniach kwietnia 
przeżywało prawdziwe oblężenie.  
Po liczbie zaparkowanych wokół  
hali sportowej samochodów można 
było wnioskować, że odbywa się  
w niej ważne sportowe wydarzenie.  
I rzeczywiście. Tłumy na widowni, 
na parkiecie rozstawione maty, sto-
liki sędziowskie, tablice wyników, 
a dookoła zawodnicy, opiekunowie, 
trenerzy, znajomi i rodzice, którzy 
przyjechali zagrzewać do walki 
swoje pociechy.

W dniach 27-29 kwietnia  
w hali sportowej odbyły się Mist- 
rzostwa Polski w Kickboxingu ka- 
detów młodszych i starszych w for- 
mule kick-light oraz mistrzostwa 
Polski kadetów, juniorów i seniorów 
w formule point-fighting.

Atmosfera zawodów była bardzo 
gorąca. Kibice, a przede wszystkim 
rodzice juniorów i kadetów młodszych, 
filmowali swoje pociechy i przekrzy-
kiwali się, udzielając im rad.

„Bij, nie cofaj się, to twój najważ-
niejszy dzień! Od tej walki wszystko 
zależy!” – krzyczał tęgi tatuś do dzie- 
wczynki walczącej na macie.

Była radość zwycięzców i łzy  
pokonanych. Szczególnie dziewczyn- 
ki nie były odporne na porażki i uspo- 
kojenia szukały albo w ramionach 
rodziców, albo pod skrzydłami swo-
ich trenerów.

W zawodach wzięło udział 
533 zawodników, którzy rozegrali 
łącznie 462 pojedynki. W formule 
kick-light 7. miejsce w kategorii 
kadet młodszy poniżej 42 kg zajął 
Radosław Kopyra z Lesznowoli.

Organizatorzy tej imprezy,  
a przede wszystkim prezes Stowa-
rzyszenia Wiśniewski Kickboxing 
Mieczysław Wiśniewski i dyrektor 
Centrum Sportu Rafał Skorek nie 

Radość i łzy

Gdy przyjechaliśmy na miejsce, ciał ofiar już nie było. W samo-
locie, który spadł, strefa zgniotu zaczynała się dopiero za kabiną, 
ale nie znaleźliśmy ani jednego fragmentu powierzchni, który 
byłby wolny od tkanki ludzkiej, a my musieliśmy zbadać, co było 
przyczyną tego zdarzenia, nim wrak zostanie zabrany.

I ten wypadek, choć tragiczny jak poprzedni, bo zginęli ludzie, 
nie dał się z uwagi na kontekst zdarzenia porównać z poprzednim.

Generalnie w Polsce zdarza się rocznie jakieś dziewięćdziesiąt  
wypadków lotniczych. Ze skutkiem śmiertelnym czternaście, pięt- 
naście. W lotnictwie cywilnym mieliśmy szczęśliwe awaryjne lądo- 
wanie kapitana Wrony na lotnisku Okęcie i w 2007 roku szczęśliwe 
lądowanie w Katowicach cywilnego, hiszpańskiego samolotu  
z naszymi żołnierzami, który wylądował 550 metrów przed pasem, 
ścinając po drodze schodzenia wszystkie latarnie. 

W 2008 roku brałem udział w badaniu przyczyn głośnej ka-
tastrofy wojskowego samolotu CASA C-295 M, która wydarzyła 
się 23 stycznia podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku 
wojskowym 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu. Przypomnę, że  
w wyniku uderzenia samolotu w ziemię śmierć na miejscu ponio-
sły wszystkie osoby, znajdujące się na pokładzie samolotu – czte-
rech członków załogi i szesnastu pasażerów. 

Wprawdzie przyczyny wypadku badała prokuratura wojsko-
wa, ale zwrócono się do naszej komisji o opinię potrzebną sądowi 
orzekającemu o winie. 

Muszę powiedzieć, że badając ten wypadek, byłem pod ogrom-
nym wrażeniem nonszalancji panującej w wojsku. Nie przypusz-
czałem, że to był zaledwie wierzchołek góry lodowej. Nie mogli-
śmy uwierzyć, że załogi samolotów wyciszały sobie urządzenia 
ostrzegające przed uderzeniem o ziemię, „bo za głośno gadało”. 
Załogi to robiły, bo nikt ich nie nauczył, że nie wolno. Wprowadza-
li własne standardy, które daleko odbiegały od obowiązujących, bo 
nikt tego nie sprawdzał, nikt nie zwracał uwagi podczas kontroli.  
A jak nikt nie zwracał uwagi, to znaczy, że wszystko jest w po-
rządku i tak wolno. 

Nie mamy czasu, żeby ten temat rozwijać, więc powiem, co 
było przyczyną katastrofy tego samolotu. Zawinił człowiek. Piloci 
zamiast obserwować przyrządy, zaczęli w nocy szukać świateł 
lotniska. Rejestrator zanotował, że odpięli autopilota i wolant steru 
zaczął powoli przesuwać się, powodując przechylanie się samolotu 
na lewą stronę.

Urządzenie, ostrzegając przed nadmiernym przechyłem i zbli-
żaniem się do ziemi, nie krzyczało, bo było wyciszone i samolot 
zderzył się z ziemią.

Smutne wnioski
– Nawiasem mówiąc, po tej katastrofie w 2009 roku nasza 

komisja zrobiła raport o stanie 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa 
Transportowego. Zrobiliśmy analizę samolotów, jakimi pułk dys- 
ponował, jaki samolot byłby najlepszy dla VIP-ów, a na końcu od- 
nieśliśmy się do szkolenia w tym pułku. Z tego raportu wynikało, 
że podejście do przepisów i procedur w pułku było co najmniej dziwne.

Zilustruję to przykładami na podstawie badań katastrofy TU-
-154M, prezydenckiego samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 
roku pod Smoleńskiem.

W wojsku, żeby mieć uprawnienia do podej-
ścia do lądowania według różnych systemów, 
w zależności od lądowań w dzień lub w nocy, 
trzeba przechodzić szkolenia. Aby mieć upraw-
nienia, trzeba co cztery miesiące w warunkach 
zbliżonych do minimalnych warunków natu-
ralnych, wykonać treningowe podejście według 
określonego systemu. 

Pierwszy pilot, dowódca prezydenckiego  
samolotu i jego dwóch członków załogi nie 
miało ważnych uprawnień. Uprawnienia miał 
tylko czwarty członek załogi, technik pokładowy.

Pierwszy pilot zrobił takie treningowe 
podejście na samolocie Jak-40 pięć lat wcze-
śniej. Na samolocie TU-154 takiego podejścia 
nie ćwiczył. Dlaczego tego nie robił? Bo takich 
szkoleń w wojsku nie planowano. Cała załoga 
tego samolotu popełniła całą serię błędów, bo 
była niedoszkolona. Bo nie miała treningu.

Załoga była ofiarą panującego w 36 Pułku 
systemu i panującej patologii. Oni mieli nad 
sobą dowódcę eskadry, szefa szkolenia, dowód-
cę pułku, dowództwo sił powietrznych. Całą 
drabinę przełożonych i system kontroli, który 
niczego nie wykazywał. 

Na szczęście po tej katastrofie 36 Specjalny 
Pułk Lotnictwa Transportowego został rozwią- 
zany, a nasze ustalenia dotyczące systemu 
szkolenia w wojsku, choć się o tym głośno nie 
mówi, wprowadzono w życie. Słaba to jednak 
pociecha wobec rozmiarów tragedii, jaka się 
wydarzyła. 

Najgorsze jest jednak co innego. Mówię  
o tym od chwili zakończenia prac komisji nad 
przyczynami katastrofy pod Smoleńskiem.

 Winni tej katastrofy żyją w Polsce i spokoj-
nie chodzą na wolności. A to ciągłe szukanie 
przeróżnych przyczyn, wszystkie te spiskowe 
teorie ludzi tych usprawiedliwiają. To wszystko 
kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Bardzo nad 
tym boleję. ■

moja Lesznowola
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Wszystkim zawodnikom, trene-
rom i opiekunom, a przede wszystkim 
organizatorom gratulujemy udanej 
imprezy. Ponieważ człowiekiem, któ-
ry najwięcej potu wylał, żeby wszyst-
ko wypadło tak, jak na mistrzostwa 
Polski przystało, jest Mieczysław 
Wiśniewski, postanowiliśmy jego 
sylwetkę przedstawić Czytelnikom 
„mojej Lesznowoli”. ■

Z Mieczysławem Wiśniewskim  
umówiliśmy się na spotkanie po mi-
strzostwach Polski. Chcieliśmy, żeby 
nabrał dystansu do tego, co się wy-
darzyło, i żeby przede wszystkim 
odpoczął. Jeśli prawdą jest, że przy 
wsparciu Urzędu Gminy Lesznowola 
tak wielką imprezę w Centrum Sportu 
zorganizował z żoną i dwiema córkami, 
to „panowie, czapki z głów”. 

Trener

moja Lesznowola
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Gdy zapytaliśmy o wrażenia po mistrzo-
stwach, odpowiedział, że impreza przerosła 
jego oczekiwania, ale to dobrze, bo znaczy, że 
się rozwija, i to go bardzo cieszy. Ale najbar-
dziej cieszy go obecność tak wielkiej liczby ki-
biców, którzy oglądali zmagania zawodników.

– Trochę jeżdżę po Polsce, bywam na 
różnego rodzaju imprezach sportowych, ale 
powiem nieskromnie, że tak zorganizowanej 
imprezy jak ta u nas, jeszcze nie było. Trene-
rzy mieli przed sobą monitorki, na których na 
gorąco mieli podgląd wyników walk. Widzieli 
to, czego nie widzieli sędziowie, którzy przy-
jechali z różnych klubów i mogliby w swoich 
ocenach sugerować się wynikami poszcze-
gólnych walk klubowych zawodników. W ten 
sposób, niczego nie sugerując, zadbaliśmy  
o obiektywizm. 

Zawody rozgrywały się jednocześnie na 
czterech matach, a każdą walkę na macie oce- 
niało pięciu sędziów. Poza sędziami przy ma-
tach był jeszcze na mistrzostwach sędzia głów-
ny i delegat Polskiego Związku Kickboxingu.

Wszystko zaczęło się w piątek. Od go- 
dziny 17.00 do 21.00 trwało ważenie zawodni-
ków. Potem odbyło się losowanie par, czyli kto 
z kim wyjdzie na matę. Przy tak dużej liczbie 
zawodników nie było to łatwe, więc zakończy-
ło się o 6.00 rano.

O 9.00 w sobotę zaczęły się walki elimina-
cyjne do półfinałów. Trwały do godziny 18.00. 
W niedzielę od 9.00 walki finałowe, które 
trwały do godziny 18.30. Sędziowie na brak 
pracy nie mogli narzekać.

W zawodach wzięło udział 533 zawodni-
ków, którzy rozegrali łącznie 462 pojedynki. 
Było co robić, ale nie narzekam. Robię to trzeci 
raz. Za każdym razem czegoś nowego się uczę, 

wyciągam wnioski, poprawiam, ulepszam. Myślę, żeby w przyszło-
ści można było w kanale sportów walki pokazywać na żywo w tele-
wizji nasze mistrzostwa, a jak są marzenia, to znaczy, że pierwszy 
krok w tej sprawie został zrobiony. Pożyjemy, zobaczymy.

Przed nami Gala Zawodowa, która odbędzie się w Centrum 
Sportu 16 czerwca. To będą profesjonalne walki w ringu. Dziesięć 
walk, w tym pięć o tytuł zawodowego mistrza Polski.

Gdy obserwowaliśmy Mieczysława Wiśniewskiego podczas 
wspomnianych mistrzostw Polski, nic o nim – poza tym, że jest 
organizatorem imprezy i prezesem Stowarzyszenia Sportowego 
Wiśniewski Kickboxing – nie wiedzieliśmy. Teraz wiemy, że jest 
dość skromnym człowiekiem, który o swojej karierze sportowej 
mówi krótko. 

– Walczyłem, wygrywałem. Wielokrotnie byłem wybierany 
jako najlepszy zawodnik w mistrzostwach strefowych. Zdobyłem  
w mistrzostwach Polski w kickboxingu pierwszy srebrny medal  
w historii klubu dla Piaseczna. Musiałem być dobry w tym, co 
robię, skoro zwrócił na mnie uwagę trener kadry narodowej w kick-
boxingu full-contact, Andrzej Palacz. Zaprosił mnie na sparingi, 
poobserwował i zostałem powołany do kadry. Mogłem trenować  
i walczyć z najlepszymi. 

 Kiedy trzy lata temu były obchody dwudziestopięciolecia pol-
skiego kickboxingu, pierwszy raz w historii wybierano najlepszych 
trenerów i najlepszych zawodników. Miałem zaszczyt znaleźć się  
w dziesiątce najlepszych zawodników. Zostałem wyróżniony meda- 
lem „Za zasługi dla polskiego kickboxingu”. To znaczy, że coś mu-
siałem w tej dyscyplinie zrobić – mówi, śmiejąc się, pan Mieczy-
sław, prezes Stowarzyszenia Sportowego Wiśniewski Kickboxing, 
które powstało w listopadzie 2011 roku. 

Jako trener uczy w klubie twardych formuł kickboxingu K1, 
low-kick, full-contact, które są bardzo widowiskowe i skuteczne  
w sytuacji samoobrony.

…kicboxingiem zainteresowałem 
się, gdy obejrzałem film „Wejście 

smoka” z Brucè em Lee
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Klub ma sekcję dla początkujących i za-
awansowanych, a ćwiczą w nim dzieci od lat 
siedmiu, młodzież i dorośli.

– Trenerem kickboxingu w naszej gminie 
jestem od czterech lat – mówi Mieczysław 
Wiśniewski. – W tym czasie jedna z moich 
podopiecznych zdobyła brązowy medal w zawo- 
dach Pucharu Świata i brązowy medal na mi- 
strzostwach świata. Chłopiec też zdobył brązo-
wy medal Pucharu Świata i brązowy medal  
na mistrzostwach Polski.

Rok temu, na Mistrzostwach Polski  
w Kickboxingu kadetów młodszych i starszych 
w formule kick- light, mój podopieczny, Piotr 
Osmólski, uczeń szkoły podstawowej w Mysia-
dle, został nie tylko mistrzem Polski, ale walkę 
finałową wygrał przed czasem. Ten chłopak 
jest także mistrzem Polski kadetów młodszych 
w formule light-contact.

Aby uprawiać ten rodzaj sportu, trzeba 
mieć charakter. Trzeba wyjść i walczyć. I robią 
to charakterne dziewięcio i dziesięcioletnie 
maluchy. Wychodzą na matę i walczą. Z moich 
obserwacji wynika, że dziewczynki bardziej 
się do treningów przykładają i są bardziej 
waleczne. 

Ja sobie nie wyobrażałem, żeby dziew- 
czynka mogła być lepsza ode mnie. A dziś 
zdolnych, chcących trenować chłopców, mógł-
bym policzyć na palcach. Im nie przeszkadza, 
że dziewczynki są lepsze.

Początki 
– Urodziłem się w Kozienicach. Moi ro- 

dzice mieszkali w Głowaczowie, a potem, 
gdy miałem trzy lata, przenieśli się do Łozisk, 
gdzie mieszkam do dziś. 

Mój ojciec był bardzo przeciwny moim 
sportowym zainteresowaniom. Sam tyle inte- 
resował się sportem, że lubił oglądać boks  
w telewizji. Szczególnie jak były mecze Polska 
– Związek Radziecki. 

Tak naprawdę oboje rodzice uważali,  
że uprawianie sportu to strata czasu. Mieli  
w Łoziskach gospodarstwo rolne, trochę ponad 
dwa hektary, i to było całe ich życie. W gospo-
darstwie był koń, a kartofle kopało się motyką  
albo tak zwaną „dziabką”. Chodziłem do szko-
ły w Piasecznie i zasuwałem w polu razem ze 
starszymi braćmi.

Mimo to, jeśli chodzi o sport, w szkole  
się wyróżniałem. Pamiętam, w piątej klasie na 
dystansie tysiąca metrów osiągnąłem czas trzy 
minuty dwadzieścia siedem sekund. To był 
najlepszy wynik z całej szkoły.

godziny szedłem na trening. Same dojazdy 
zajmowały mi wtedy dwie i pół godziny. 

Rano bieganie, potem trening w Piasecz-
nie, po południu jazda trolejbusem do Dworca 
Południowego, przesiadka w tramwaj, potem 
autobusem do Fortu Bema i pół godziny pieszo 
do hali treningowej. I tak przez półtora roku, 
dzień w dzień. Przez osiem lat nie opuści-
łem ani jednego treningu. Nawet gdy miałem 
złamane żebra, to przychodziłem na trening 
posłuchać trenera i popatrzeć. Pomyśleć, że 
teraz rodzice wożą dzieci na treningi, byleby 
tylko chciały trenować.

Pamiętam swoją pierwszą czy drugą  
walkę zawodową. To było chyba na jakiejś 
gali w Łodzi. Wygrałem wtedy z chłopakiem, 
który później zdobył na Ukrainie mistrzostwo 
świata. Naprawdę, żeby z nim wygrać, trzeba 
było być kozakiem. Mnie się udało. 

Chcecie wiedzieć, kim jestem z zawodu?  
Pewnie to będzie zaskoczenie – jestem bla-
charzem samochodowym. Dwadzieścia lat 
pracowałem w firmie Rowiński-Wajdemajer 
Audi-Volkswagen. Jakieś dwanaście lat temu, 
gdy żył śp. Jan Kulczyk, zorganizował ogól-
nopolski konkurs dla blacharzy i lakierników 
samochodowych pracujących w sieci Audi-
-Volkswagen. 

Konkurs polegał na tym, by wykonać jakiś 
element blacharki samochodowej. Wyklepać  
i polakierować. To jechało do Poznania, gdzie 
eksperci oceniali wykonanie pracy. Skala ocen 
była do stu punktów. 

Pamiętam, że dostaliśmy do zrobienia 
uszkodzone, poprzecinane w kilku miejscach 
drzwi od volkswagena passata. Żeby je dobrze 
wyklepać, trzeba było wykazać się wiedzą, in- 
teligencją i umiejętnościami, bo z uwagi na 
ożebrowania wzmacniające drzwi, trudno było 
się do blachy dostać. Na sto możliwych do 
zdobycia punktów za swoją pracę zdobyłem 
dziewięćdziesiąt sześć. 

Na drugim miejscu był blacharz, który 
zdobył o trzydzieści punktów mniej ode mnie. 
Pięć zwycięskich teamów z Polski zostało na- 
stępnie zaproszonych na finał do Poznania.  
I znowu był sukces. Zdobyłem najwięcej punk-
tów wśród blacharzy. Mój partner lakiernik 
trochę mniej, ale uzyskana za blacharkę prze-
waga dała nam w konkursie pierwsze miejsce. 
W nagrodę pojechaliśmy do Egiptu.

Zawsze w życiu kierowałem się zasa- 
dą, że jeżeli coś robię, powinienem to robić  
jak najlepiej. Tej zasadzie jestem wierny  
do dziś. ■

Bardzo dobrze grałem w piłkę nożną, a grałem w ataku.  
Namawiali mnie nawet, abym przeszedł trenować do klubu w Pia- 
secznie, ale rodzice się nie zgodzili. Byłem za mały, żeby nie słu-
chać. Dobrze grałem też w piłkę ręczną.

Kicboxingiem zainteresowałem się wtedy, gdy obejrzałem 
kultowy film „Wejście smoka” z Brucè em Lee. Miałem wtedy szes-
naście lat i już mogłem postawić na swoim. Zacząłem trenować i po 
półtora rocznym treningu w Piasecznie pojechałem na zawody. 

Zaczęło się dobrze. Trafiłem na mistrza Polski, wygrałem, zdo-
byłem srebrny medal i dostałem się do polskiej kadry. Przez jakiś 
czas walczyłem amatorsko, a potem przeszedłem na zawodowstwo. 

W 1992 roku podczas gali sportowej stoczyłem walkę z zawo- 
dowym bokserem i mistrzem Europy w low-kicku w słynnym 
katowickim Spodku. Na galę specjalnie przyleciał ze Stanów Zjed-
noczonych Przemysław Saleta, który walczył o tytuł zawodowego 
mistrza Europy. Jego przeciwnikiem był holenderski kickbokser 
Rob Van Esdonk. Walki obserwowało kilkanaście tysięcy widzów 
w Spodku i miliony telewidzów, bo gala była transmitowana  
w Eurosporcie i TV Polsat. 

Trenowałem dwa razy dziennie. Pół godziny miałem z Łozisk 
do Piaseczna, potem dojeżdżałem na Forty Bema na Woli i pół 

…jeżeli coś robię, 
powinienem to 

robić jak najlepiej

…trenerem kickboxingu  
w naszej gminie jestem  

od czterech lat
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To tylko refren nowego hymnu 
szkoły w Mysiadle. Szkoły, która od 
18 maja 2018 roku nosi imię Polskich 
Olimpijczyków. Pięć olimpijskich 
kół i idea, która w najbardziej czystej 
sportowej rywalizacji skrywa cały 
arsenał najważniejszych wartości – 
różnorodność i jedność ludzi ponad 
podziałami.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele 
wybrali polskich olimpijczyków na 
patronów szkoły. Udało się znaleźć 
nazwę, która wszystkich jednoczy  
i propaguje najwyższą sportową nor-
mę – fair play. W czasie, gdy w wie- 
lu miastach toczą się zażarte spory 
o nadanie imienia ulicom, placom, 
szkołom, obecni na uroczystości  
w Mysiadle z ogromnym aplauzem 
przyjęli nową nazwę szkoły.

Podczas uroczystości nie mogło 
zabraknąć tych, którzy historię pol-
skich olimpijskich triumfów tworzy-
li. Były więc wspomnienia o Januszu 
Kusocińskim, Halinie Konopackiej, 
Wojciechu Fortunie, Irenie Szewiń-
skiej i Robercie Korzeniowskim. 
Były też słowa od tych, których naj- 
młodsze pokolenie zna ze sporto-
wych aren. Gratulacje od Adama 
Małysza i list od Kamila Stocha. 

A ponieważ uroczystość była  
naprawdę podniosła, nie mogło za- 
braknąć poświęcenia nowego sztan-
daru szkoły, przemarszu sztanda-
rowego pocztu i odnowienia ślubo-
wania przez uczniów. Były wiersze, 
pokazy gimnastyczne i był szkolny 
chór, któremu śpiewanie sprawia 
naprawdę frajdę. 

W Szkole Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Mysiadle 
wszystko dopięte było na ostatni 
guzik. I trudno powiedzieć, kto był 
najbardziej przejęty. Mali wykonaw-
cy, czy panie nauczycielki, które 
za występy swoich podopiecznych 
mocno trzymały kciuki. 

„Najważniejszym triumfem  
człowieka jest zwycięstwo nad sa-
mym sobą” – te słowa Platona moż- 
na było przeczytać na zaproszeniu. 
Trzymamy kciuki, aby wszyscy,  
któregoś dnia takie zwycięstwo  
mogli odnieść. ■

NADAJĘ 
CI IMIĘ…Szybciej, wyżej, dalej

To wyzwanie doskonałe.
Respekt w swoim sercu miej,
Nasza szkoła gra fair play...
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…jestem urodzoną wólczynianką. 
Moi rodzice też mieszkali tu 

od urodzenia

Moja Wólka 
Kosowska

– Gdyby mój tata żył i widział, że jego dzieci  
i wnuki są tu, w jego Wólce Kosowskiej,  
byłby szczęśliwy. Tak sobie pomyślałam,  
patrząc przy grillu na naszą zgromadzoną  
z okazji ukończenia roczku przez najmłod-
szego wnuczka rodzinę, i łzy same popłynęły 
mi ze wzruszenia – powiedziała Janina  
Tomera, pani sołtys Wólki Kosowskiej.

– Tak, jestem z Wólki Kosowskiej. Jestem urodzoną 
wólczynianką. Moi rodzice też mieszkali tu od urodze-
nia. Prowadzili gospodarstwo rolne, bo dawniej wszyscy 
tu zajmowali się rolnictwem. Ich rodzice też prowadzili 
gospodarstwo. Babcia owdowiała, gdy miała trzydzieści 
sześć lat, i mój tata już jako mały chłopak musiał praco-
wać w gospodarstwie. Był czas wojny i lekko nie było. 
Potem gospodarstwo prowadzili moi rodzice. Dokupili 
ziemi i dorobili się tyle, że urodziły im się dwie córki. 
Tata myślał tylko o tym, żeby im było w życiu lżej niż 
jemu, bo bardzo swoje córki kochał. 

Wspomnienia
– Chyba jako jedyni w okolicy moi rodzice zajmowali 

się uprawą warzyw – wspomina pani Janina. – Okoliczni 
rolnicy nie uprawiali warzyw, tylko wszyscy przychodzili  
do nas i kupowali na miejscu kalafiory, pomidory, ogórki,  
marchewkę, cebulkę i inne. Rodzice mieli też sad, kwasi-
li kapustę i kisili ogórki, które sprzedawali całą zimę.

Praca była ciężka, bo przecież sprzętu takiego nie 
było, a w gospodarstwie tylko oni we dwoje i do pomocy 
babcia, czyli mama mojego taty. Potem rodzice poszli  
na emeryturę, a gospodarstwo przepisali na mnie  
i moją siostrę. 

Tata, Roch Kolmus, to był cudowny człowiek. Tak 
mówią o nim obaj zięciowie. Moja mama, Marianna Kol-
mus też była wspaniałą kobietą. Przez prawie trzydzieści 
lat była sołtysem w Wólce Kosowskiej. Wszystkich znała 
i wszyscy ją znali i szanowali. 

Mama była zawsze społecznicą. Miałyśmy z siostrą  
o to pretensje, bo sprawy społeczne pochłaniały ją tak 
bardzo, że dla nas nie miała czasu. Prawie nigdy nie było jej  
w domu, bo zawsze miała jakieś sprawy do załatwienia. 
 Sołtysowanie było wtedy trudne. To była ciągła wędrów-
ka od domu do domu, od gospodarstwa do gospodarstwa. 
Wszystko trzeba było pisać ręcznie, zbierać podatki, sa-
memu załatwiać wszystkie sprawy i pisma doręczać. Ale 
były też i jasne strony tej pracy. Społeczeństwo było wte-
dy inne, chętne do wspólnego działania. Wieś czynnie 
uczestniczyła w każdej prowadzonej tu inwestycji. Gdy 
robiono ulicę Nadrzeczną, wielki cel mojej mamy, miesz-
kańcy kopali rowy. A ja pamiętam tę leszową drogę, 
która była miejscem zabaw dzieci z Wólki Kosowskiej. 
To na niej graliśmy w klasy, we wszystkie gry skakane, 
chłopki, koperty i inne. Nie było jeszcze takiego ruchu, 
jaki wzmógł się, gdy powstało centrum handlowe.

fot. z archiwum prywatnego  
Janiny Tomery 
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Gdy mama skończyła sołtysowanie, przez kilka  
lat sołtysem był pan Makowski, a od 2005 roku jestem  
ja. Tak naprawdę nie bardzo chciałam, ale sąsiedzi mó-
wili: „Wieś nie może zostać bez sołtysa. Dzieci już masz 
odchowane, zgódź się”. I nie było wyjścia. Nie mogłam 
odmówić. Tym bardziej, że nasza wieś była wyjątko-
wo zgrana. Ludzie uczestniczyli we wszystkim, co się 
działo, choć był wyraźny podział na Kosów i Wólkę 
Kosowską.

Kosów to majątek, w którym mój tata dorabiał jako 
ogrodnik, a Wólka Kosowska to była wieś gospodarska. 
Potem, za czasów PRL, majątek Kosów zlikwidowano,  
a na jego miejscu powstał PGR Kosów. Jednak podział na 
wieś i Kosów istniał zawsze. W tej chwili to się zaciera, 
bo mało kto pracuje w Kosowie. Gospodarstwo przejęła 
Polska Akademia Nauk, zarządza nim Instytut Genetyki 
w Jastrzębcu i jest to byt mało związany z Wólką Kosow-
ską. Zresztą w pierwszym numerze „mojej Lesznowoli” 
był tekst o mieszkańcach Wólki Kosowskiej, państwie 
Annie i Jerzym Kwiatkowskich („Udane życie”, czer-
wiec 2016 roku), którzy opowiadali, jak próbowaliśmy te 
różnice zlikwidować, by zintegrować naszą społeczność. 

Nasze miejsce 
– Chyba jako jedni z pierwszych, na przekór tren- 

dowi ucieczki do miasta, podjęliśmy z mężem decyzję,  
że w Wólce Kosowskiej zostaniemy. Nie łatwo było 
uzyskać zgodę, żeby z gospodarstwa rodziców odpisać 
kilkaset metrów na pobudowanie domu, ale po wielu 
trudach mamie się to udało. Dostaliśmy dziewięćset me-
trową działkę i zaczęliśmy budować dom. Jednocześnie 
zajmowaliśmy się w gospodarstwie rodziców uprawą as- 
paragusu i priumozusu, zieleni do wzbogacania bukietów. 

– Zarobione pieniążki wkładaliśmy w budowę na-
szego domu – mówi pani Janina. – Dzieciaczki były do-
pilnowane, bo mamusia zawsze była na miejscu, mogły 
spokojnie chodzić do szkoły. Kiedy na rynku robiło się 
coraz trudniej, trzeba było zwinąć uprawy szklarniowo-
-foliowe i pomyśleć o zmianie zawodu.

Poszłam do pracy w austriackiej firmie budowlanej, 
która specjalizowała się w technologii dachów odwróco-
nych. Firma miała swoją siedzibę w Wólce Kosowskiej, 
więc miałam pracę blisko domu i przez dziesięć lat pro-
wadziłam biuro. Kiedy firma zmieniała siedzibę, rozstali-
śmy się i poszłam do pracy w Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych w naszej gminie. Tak naprawdę zdecydo-
wał o tym przypadek. Jedna z pracownic odchodziła na 
urlop macierzyński i poszukiwano kogoś na zastępstwo. 

Bałam się tej pracy, bo nie miałam dotąd z oświatą 
nic wspólnego, ale za to miałam doświadczenie w pracy 
w samorządzie. Często pomagałam mamie i razem 
chodziłyśmy załatwiać różne sprawy w gminie, więc 
pomyślałam: „Spróbuję”. Spróbowałam i ta próba wyszła 
na tyle pomyślnie, że kiedy z urlopu wróciła koleżanka, 
dyrektor Jacek Bulak zaproponował, bym została. Zosta-
łam, skończyłam studia w Warszawskiej Szkole Admini-
stracyjnej i w ZOPO pracuję do dziś.

Organizowaliśmy różne festyny. Pani Kwiatkowska napi-
sała tekst wystawionej w naszej świetlicy sztuki Romek 
i Lulka o Kosowskich i Wólczańskich, po której stosunki 
między wsią, a pegeerowskimi bardzo się poprawiły.

Organizowaliśmy w ramach festynów loterie. Zbie-
raliśmy na fanty niepotrzebne w gospodarstwach rzeczy, 
ubrania i sprzedawaliśmy to za przysłowiową złotówkę, 
by mieć pieniądze na działalność świetlicy i integrować 
społeczeństwo. Sponsorzy byli wtedy hojni, dawali nawet 
telewizory, które uczestnicy loterii mogli wylosować. 

Gdy zostałam sołtysem, życie tu tętniło. Między  
innymi dzięki wielkiemu zaangażowani państwa Kwiat-
kowskich. To oni chodzili od domu do domu, zbierając 
podpisy pod referendum w sprawie powstania świetlicy 
wiejskiej, założyli grupę teatralną i wiele własnego czasu 
i serca zaangażowali w integrowanie naszego społeczeństwa.

Gdy powstała świetlica, nie tylko dzieci, ale i dorośli 
mieli gdzie spędzać czas. Jednak dzieci podorastały, 
wyjeżdżały do szkół, a potem opuszczały naszą wieś. 
Zaczął się problem, który trwa do dziś. Wieś zaczęła się 
wyludniać. 

Młodzi zaczęli uciekać do miasta. Nie miał kto przej-
mować gospodarstw, bo i gospodarstwa upadały, gdyż 
produkcja rolna stała się mało atrakcyjna. 

Gdy pracowałam w ZOPO, zostałam wybrana na soł-
tysa Wólki Kosowskiej. Było to trzynaście lat temu. Od 
tamtej chwili godzę pracę w Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych z pracą sołtysa i obowiązkami domowymi. 

Wspomniałam, że gdy firmy zagraniczne zaczęły 
swoje siedziby lokować w Wólce Kosowskiej, rolnicy 
sprzedawali ziemie i wieś się wyludniała. Początek tego 
procesu należy wiązać z powstałym w Wólce Kosowskiej 
Chińskim Centrum Handlowym. Chińczycy trafili do  
nas pierwsi. 

Rolnicy, którzy zwijali produkcję, bo stała się nie-
opłacalna, chętnie wyzbywali się ziemi, której młodzi 
nie mieli ochoty przejmować, bo nie widzieli perspektyw.  
Wyjeżdżali do szkół, do pracy w mieście i wynosili się, 
kupując mieszkania w Warszawie czy w Piasecznie. 
Wcześniej takiej potrzeby przenoszenia się do miasta nie 
było. Wiem to po sobie.

Ani ja, ani mąż nie myśleliśmy o tym, żeby się stąd 
wynieść. Jakiś lokalny patriotyzm nas tutaj trzymał. Gdy 
jako jedni z pierwszych zaczęliśmy budować dom, zachę-
caliśmy młodych ludzi, żeby poszli w nasze ślady. I to się 
udawało. Sąsiad miał już opłaconą książeczkę mieszka-
niową na mieszkanie w Warszawie, ale dał się namówić. 
Sprzedali udziały, wybudowali dom i zostali.

Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że nikt nie zatrzy-
ma ludzi w nierentownych gospodarstwach na lichej 
ziemi. W tej chwili w Wólce Kosowskiej mamy tak na- 
prawdę dwa duże dwudziestohektarowe gospodarstwa 
rolne, które świetnie prosperują. Ci, którzy mieli ziemię 
tam, gdzie teraz rozwija się centrum handlowe, pozbyli się jej.

Jedni podzielili ziemię i sprzedali działki, inni po-
budowali sobie nowe domy. Zaczęło przybywać nowych 
mieszkańców, bo na działkach budowali się młodzi 
ludzie, którzy chętnie osiedlali się w Wólce Kosowskiej. 

…pamiętam tę leszową drogę, 
która była miejscem zabaw 
dzieci z Wólki Kosowskiej

…Kosów to był 
majątek, a Wólka 

Kosowska to była wieś 
gospodarska

moja Lesznowola
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Z uwagi na bliskość lotniska Okęcie chętnie kupowali 
działki i osiedlali się u nas piloci. Wspaniali ludzie. 

Dzięki temu Wólka Kosowska zmienia się i rozwija. 
Powstają nowe osiedla, nowe ulice – i co najważniejsze 
– ludzie tak jak dawniej zaczynają w tym wszystkim 
uczestniczyć. Ja też mam coraz więcej obowiązków,  
bo jak gdzieś śnieg drogę zasypie, to wszyscy biegną 
po pomoc do sołtysa. A ja nie dość, że jestem sołtysem, 
to jeszcze jestem radną, więc ludzie ode mnie więcej 
wymagają. Jednak nie narzekam. W Wólce Kosowskiej 
osiedliły się moje dzieci, bo doszły do wniosku, że może 
tu być fajnie, pięknie i do Warszawy blisko.

Centrum Handlowe, choć czasem korkuje się ulica 
Nadrzeczna, też nie stanowi problemu. Wprost przeciw-
nie. Wielokulturowa społeczność coraz bardziej jest  
zintegrowana z naszą. Pamiętam, jak w naszych festy-
nach uczestniczyli Chińczycy i Wietnamczycy. Nawet  
w radzie sołeckiej mamy przedstawiciela społeczno- 
ści chińskiej. 

Nie żyjemy jeszcze jak w jednej rodzinie, bo są róż- 
ne tradycje, zwyczaje, inna kultura, ale potrzeba trochę 
czasu, wzajemnego poznania, żeby stworzyć jedną wielo-
kulturową rodzinę. Jestem pewna, że to się z czasem  
uda. Pracujemy nad tym. W szkole w Mrokowie, gdzie 
wśród uczniów mamy dwadzieścia procent cudzoziem-
ców, przeprowadziliśmy dwa unijne projekty: „Poznaj-
my się” i „Szkoła wielokulturowa”, których celem było 
poznawanie kultury zagranicznych mieszkańców naszej 
gminy. Szkolenia odbyli nauczyciele, którzy w swoich 
klasach mają wielokulturowych uczniów.

Mam jako sołtys i mieszkanka Wólki Kosowskiej 
dwa marzenia: żeby nasza świetlica tętniła wielkokultu-
rowym życiem i żeby doprowadzić inwestycje w naszej 

…w Wólce 
Kosowskiej 
osiedliły się 
moje dzieci

w Wólce Kosowskiej. Słowem, idzie na dobre. Wólka 
Kosowska, która dziś kojarzy się z centrum handlowym, 
znowu będzie tętniącym życiem miejscem dla młodych 
ludzi i ich dzieci.

Centrum handlowe
– Przyzwyczailiśmy się do tego, że tu jest. I dobrze, 

bo wielu ludzi znalazło w nim zatrudnienie i podatki od 
firm wpływają na konto gminy. Czasem ludzie zastana-
wiają się, jak to się stało, że to centrum ulokowało się  
w naszej Wólce. Mnie się wydaje, że zdecydowały o tym 
trzy czynniki. Wólka Kosowska jest przy trasie na Kato-
wice, trasie na Kraków i blisko lotniska. Nie bez znacze-
nia był z pewnością fakt, że ziemie, na których powstały 
hale centrum, były bardzo marne i rolnicy chętnie się ich 
pozbywali, więc kiedy trafili do nich inwestorzy, chętnie 
wykorzystali okazję i uwolnili się od kłopotu.

Pierwsi trafili do Wólki Kosowskiej Chińczycy i oni 
zajęli, jadąc od strony Alei Krakowskiej, teren po prawej 
stronie ulicy Nadrzecznej. Po stronie przeciwnej są Wiet- 
namczycy i Turcy. Nie wszyscy wiedzą, że przez co naj- 
mniej pięć lat po wybudowaniu hal nic się w centrum 
handlowym nie działo. Hale stały puste. Cisza i spokój. 
Pracowało niewiele boksów, a sprzedawane rzeczy były 
naprawdę wartościowe, markowe i tanie. Teraz to już 
jest masówka. Ale pamiętam, że przyszedł w pewnym 
momencie taki boom, wszystko błyskawicznie ruszyło  
i zaczęło się rozrastać. 

Te ziemie, na których stoją hale, były kiedyś włas- 
nością państwa Zientarów. Były tak słabe, że Zientaro- 
wie mogli co najwyżej siać żyto, więc chętnie się pozbyli 
kłopotu. Potem swoje ziemie po drugiej stronie Nadrzecz- 
nej sprzedała pani Melcher, a następnie poszły grunty 
przy Polnej, bo tam układ był taki, że domy stały po 
jednej stronie ulicy, a pola były po drugiej. 

Wiadomo, że czasem jest bałagan, że tworzą się 
korki, ale jest coś za coś. Tylu ludzi, którzy nie mogli 
znaleźć pracy, którym nie udało się skończyć szkół, 

wsi do takiego poziomu, byśmy nie wstydzili się naszych 
dróg, by nie było takiego jak teraz czasami bałaganu i by 
ulica Marii Świątkiewicz, którą dojeżdżamy do szkoły 
w Mrokowie, do przychodni zdrowia, która jest niestety 
drogą powiatową, została wybudowana. By wreszcie 
na rogu ulic Polnej, Marii Świątkiewicz i Nadrzecznej 
zostało wybudowane rondo, bo w godzinach szczytu to 
jest nasz węzeł gordyjski.

A jak jeszcze uda się nam doprowadzić do końca spra- 
wę przedszkola, na które bardzo długo czekamy, i świe-
tlicy z prawdziwego zdarzenia, bo stary budynek ma już 
prawie dwieście lat, to ludzie będą bardzo zadowoleni.

Coraz więcej młodych ludzi osiedla się w naszej wsi 
i oni będą z tego korzystać. Ulice Arbuzowa i Melonowa 
są tego przykładem. Ale i na ulicy Podleśnej osiedla się 
wielu młodych. Moi dwaj synowie też pobudowali się 

znalazło tu zatrudnienie. Ile osób żyje w okolicy z wy- 
najmu magazynów, hal, pomieszczeń. Nie ma takiego 
drugiego sołectwa, które by odprowadzało do gminy tyle 
podatków, co Wólka Kosowska. Tu wystarczy wybudo-
wać piękne drogi, chodniki, ronda, by rozładować korki, 
zapanować nad bałaganem, bo ludzie na chodnikach, 
przystankach zostawiają kartony, opakowania i odjeżdża-
ją. Wtedy wszyscy będą zadowoleni.

Cudzoziemcy są wyjątkowo spokojni. To są ludzie 
przyjaźnie nastawieni do świata. Przyjeżdżają tu, osiedlają 
się, zakładają rodziny, dzieci posyłają do naszych szkół 
i chcą w Wólce Kosowskiej żyć. Przy ulicy Wesołej jest 
typowo chińskie osiedle, w którym mieszkają też Polacy.

Taka jest dziś moja Wólka Kosowska, a z czasem 
będzie jeszcze piękniejsza. Co lubię robić po godzinach? 
Lubię czytać. Nie, nie powieści i romanse. Odkąd prze-
czytałam książkę Paulliny Simons Jeździec miedziany 
rozczytuję się w literaturze poświęconej drugiej wojnie 
światowej. Kiedyś mieliśmy najładniejszy ogródek we 
wsi i pracuję nad tym, by znowu taki był. ■
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Z panem Tran Quoc Quan spotkaliśmy się w Wólce Kosow-
skiej, z którą jest związany od trzydziestu lat. Chcieliśmy poznać 
człowieka, który przyjechał do Polski, by się uczyć. Wiedział, że 
jedynym sposobem na to, by wyrwać się z biednego Wietnamu 
w świat, w którym ludzie żyją lepiej, jest nauka na zagranicznej 
uczelni. Nawet przez chwilę nie pomyślał, że w dalekiej Polsce na 
całe życie zwiąże się z małą wsią w gminie Lesznowola. Nie pomy-
ślał, bo pomyśleć nie mógł. Nic przecież o Polsce nie wiedział. 

Spotkanie z Polską
Ojciec Tran Quoc Quana urodził się w prowincji Hanam  

w Wietnamie Północnym, ponad 70 km od Hanoi. Matka przyszła  
na świat 200 km od Sajgonu, w prowincji Binh Thuan w Wietna-
mie Południowym. Oboje walczyli przeciwko francuskim kolonia-
listom, a po bitwie pod Dien Bien Phu, która skończyła się 7 maja 
1954 roku, oddziałom Viet Minhu poddało się blisko jedenaście 
tysięcy francuskich żołnierzy. Gdy zapanował pokój, mama z bra- 
tem przypłynęli polskim statkiem z Wietnamu Południowego i za- 
mieszkali w Hanoi, w stolicy. Tam cztery lata później urodził się 
Tran Quoc Quan.

– Mój ojciec był pułkownikiem, matka dyrektorem Głównego 
Urzędu Statystycznego Wietnamu. W rodzinie było czterech ofice-
rów i ja, zwykły żołnierz – wspomina ze śmiechem Quan. 

– Gdy w roku 1979 ukończyłem studia na National Economics 
University w Hanoi, zacząłem pracować w GUS Wietnamu, ale nie 
trwało to długo, bo w latach 1981-1983 odbywałem służbę wojskową.

Trzydzieści lat temu Wietnam był bardzo biedny. Trudno  
było utrzymać rodzinę. Szukaliśmy sposobu, jak tu zarobić, ale to 
nie było łatwe. Wtedy pomyślałem, że jedynym sposobem, żeby 

zarobić pieniądze i jakoś żyć, jest wyjazd za 
granicę. Jedyna droga za granicę prowadziła 
przez naukę. 

Postanowiłem studiować i zrobić doktorat, 
czyli napisać i obronić pracę doktorską. Żeby 
się znaleźć na liście stypendystów wietnam-
skiego rządu, musiałem najpierw zdać odpo-
wiednie egzaminy. 

Nie wybierałem kraju, do którego mia- 
łem jechać, ale spotkałem kolegę, który właśnie  
skończył studia w Polsce i on pierwszy opo- 
wiedział mi, że Polska to bardzo dobry i odpo-
wiedni dla mnie kraj. 

Najpierw w Hanoi przez rok chodziłem  
na kurs języka polskiego. W 1987 roku zdałem 
w Hanoi egzamin doktorski i w 1988 roku 
przyleciałem do Polski, by tu zrobić doktorat. 
Trafiłem do Łodzi, bo tam był ośrodek nauki 
języka polskiego dla cudzoziemców i przez 
kolejny rok uczyłem się języka. 

Lądowanie w Polsce było bardzo twarde. 
Leciałem z biednego Wietnamu do nieznanej 
Polski, nie mając pojęcia, jaka tu wtedy była 
bieda. Wydawało mi się, że wpadłem z deszczu 
pod rynnę. 

Smutni ludzie, w sklepach puste półki, wszy- 
stko poza octem na kartki. Na kartki proszek do 
prania i mydło, masło, cukier, ryż, mąka, papiero-
sy, wódka i benzyna. Mięso i wędliny też.

fot. z archiwum prywatnego 
Tran Quoc Quan

Daleko od 
HANOI 

Gdy bohater tego tekstu przyszedł na świat w Hanoi, stolicy 
Wietnamu, w jego ojczyźnie trwała wojna wietnamska, zwana 
też II wojną indochińską. Ta wojna towarzyszyła mu przez całe 
dzieciństwo, bo toczyła się od 1957 do 1975 roku. Amerykańskie 
bombowce bombardowały Wietnam Północny. 

…Tran Quoc 
Quan przyjechał 
do Polski, by się 

uczyć 

Kartki na buty, bieliznę, skarpetki, pończochy i odzież. Talony  
na samochody, meble, pralki, lodówki, odkurzacze. 

Bieda. Byłem bardzo rozczarowany spotkaniem z Polską.  
Myślałem, że trudno będzie poprawić sytuację rodziny. Dobrze,  
że przyjechałem sam. 

Żona i córka przyleciały do mnie dwa lata później, a ja  
nadal byłem smutny i myślałem, co zrobić, żeby poprawić sytuację.

Kartki zniósł rząd ostatniego komunistycznego premiera 
Mieczysława Rakowskiego 1 sierpnia 1989 roku, ale życie przez to 
nie stało się łatwiejsze. Jeszcze wtedy na Uniwersytecie Łódzkim 
uczyłem się języka polskiego. Potem dostałem się na Wydział Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i przez kolejne dwa 
lata studiowałem z zamiarem napisania pracy doktorskiej. 
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Kiedy w sierpniu 1989 roku premierem rządu został po wybo-
rach Tadeusz Mazowiecki, a wicepremierem i ministrem finansów 
profesor Leszek Balcerowicz, rozpoczęły się polskie przemiany 
gospodarcze. Wielu moich kolegów ze studiów zarzuciło robienie 
doktoratów i zaczęło się rozglądać za działalnością w biznesie. 

Ja zrobiłem dokładnie to samo. Z doktoratu rodziny bym nie 
wyżywił, a z handlu mogłem. Dla mnie i moich kolegów gospo- 
darka rynkowa była światełkiem w tunelu i zwiastowała koniec 
biedy. Zrozumieliśmy, że Polska daje nam świetną okazję do po- 
prawy życia. 

Dziś mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Polska 
zmieniła moje życie. Uwielbiam ten kraj z dobrymi, przyjaźnie na- 
stawionymi ludźmi. To bardzo dobre miejsce do życia. Wiem, że 
to zabrzmi górnolotnie, ale muszę to powiedzieć. Jestem naprawdę 
dumny, że wybrałem Polskę, że tu przyjechałem, i chcę tu być do 
końca życia. Mój czwarty członek rodziny, syn, urodził się w Pol-
sce. Córka jeszcze w Hanoi, ale wszyscy mówią po polsku i mają 
polskie obywatelstwo. Polska jest naszą drugą ojczyzną.

Jaką Polskę widzę dziś? Inną niż wtedy, gdy chodziłem ulicami 
Łodzi i Warszawy. Polska jest pokojowym krajem sympatycznych, 
wolnych ludzi. Tu jestem szanowanym obywatelem. Pod wzglę-

dem gospodarczym rozwija się bardzo szybko. 
Najszybciej ze wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej. Głęboko wierzę, że stanie się bogatym 
krajem w Europie i na świecie. 

Trzydzieści lat temu Polska miała poziom 
życia równy Ukrainie, a dziś PKB na osobę 
jest sześciokrotnie wyższy niż tam. To dzięki 
temu, że Polska ma demokratyczną stabilizację 
polityczną. 

Mój biznes 
– Mój biznes był jak sinusoida. Raz  

na szczycie, raz na dnie. Raz były pieniądze,  
a innym razem ich nie było. Ale nigdy nie by-
łem sam i zawsze mogłem liczyć na przyjaciół, 
którzy mieli do mnie zaufanie i w potrzebie 
podawali pomocną dłoń.

Mogę powiedzieć, że działalność gospodar-
czą prowadzę od chwili, gdy zrezygnowałem  
z pracy doktorskiej, czyli gdzieś od końca 1991 
roku. Dokonałem wtedy odkrycia (śmiech).  
Zobaczyłem, że Polacy sprzedają na ulicach 
różne towary. Tak naprawdę sprzedawali wszy- 
stko. Pomyślałem, że też będę sprzedawał, i za- 
dzwoniłem do żony, która była w Wietnamie, 
żeby mi pocztą przysłała paczkę z jakimiś 
wietnamskimi towarami. 

Przyszła paczka. Ważyła kilogram i wszyst-
ko sprzedałem ze stuprocentowym zyskiem. 
W paczce były wietnamskie haftowane bluzki 
i bransoletki z bawolej kości. Skoro tak dobrze 
mi poszło, to zadzwoniłem po drugą paczkę 
i kolejną. Znowu sto procent zysku. 

Od tej pory zacząłem handlować. Ale  
przecież nie mogłem stać na ulicy, więc to, co 
przysyłała żona, sprzedawałem do sklepu wiet-
namskiego w Polsce. W tym czasie było ich  
w kraju kilkadziesiąt. Zacząłem zarabiać coraz 
więcej i więcej. To wtedy doszedłem do wnio-
sku, że nie mam czasu na bieganie do biblioteki 
uniwersyteckiej i pisanie pracy doktorskiej, bo  
pojawiła się świetna okazja do zarabiania. 
Musiałem wybrać i wybrałem handel. Polska 
stawała się coraz lepsza, a ponieważ Wietnam 
był nadal bardzo biedny, pomyślałem, że zosta-
ję tu do końca życia. 

Zarobione w Polsce pieniądze wysyła- 
łem żonie do Wietnamu, a żona przysyłała mi 
paczki z towarem. Po dwóch latach miałem 
kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Wtedy za te pie-
niądze można było kupić kilka mieszkań  
w Warszawie. Byłem bogaty (śmiech). 

W 1990 roku moja żona i córka przyleciały 
do Polski. W Wietnamie moja żona pracowała 
w Urzędzie Statystycznym, który wydał zgodę 

na jej trzymiesięczny wyjazd do Polski i odwiedzenie męża.  
Po trzech miesiącach pomyślała: „Dlaczego mam wracać? Tu moż-
na przecież żyć i zarabiać duże pieniądze”. Wysłała podanie, że 
rezygnuje z pracy i obie z córką zostały w Polsce.

Córka mówi bardzo dobrze po polsku. Przyjechała do Polski, 
gdy miała dwa i pół roku. Mówi tak jak Polacy. Syn też. Ale nie 
chcą ze mną prowadzić interesu (śmiech). Mówią: „Dlaczego mama 
i tata zawsze myślą o pieniądzach? Dlaczego?” (śmiech). Córka 
skończyła w Londynie studia projektowania odzieży. Syn studiuje 
w Edynburgu.

Wracam do opowiadania o moim biznesie. Kiedy gospodarka  
w Polsce była już gospodarką rynkową, w komunistycznej Rosji 
była jeszcze gospodarka planowana. Dlatego Polska stała się ryn-
kiem, z którego można było eksportować towary do Rosji. I ja ten 
fakt w swoim handlu wykorzystywałem. Eksportowałem towary  
i do Polski, i do Rosji. Kilkadziesiąt kontenerów rocznie. Jeansy na 
przykład sprowadzałem z Tajlandii. Miałem wtedy pieniądze. 

19 kwietnia 1994 roku OMON, czyli Oddziały Mobilne Spe-
cjalnego Przeznaczenia, (Czarne berety – jednostka sił specjalnych 
w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji), zaatakowały 
centrum Wietnamczyków w Moskwie i wzięły wszystko – mój 
towar i moje pieniądze. To było dużo pieniędzy i dużo towaru. 
Milion dolarów. 

Straciłem nagle wszystko, co miałem, i w jednej chwili zosta-
łem bankrutem. Wszystko trzeba było zaczynać od początku. 

Mój kolega, właściciel zakładu produkcji makaronu, miał part-
nera w Chinach i pomógł mi wystartować od początku. W 1998 
roku firma chińska wyeksportowała do mnie kilkadziesiąt kontene-
rów marynarek ze skaju. Dali mi kredyt zaufania. Nic nie miałem, 
ale ludzie mieli do mnie zaufanie. 

To był bardzo dobry strzał, który dał bardzo duży zysk. Przez 
trzy miesiące zarobiłem sporo pieniędzy. 

…córka mówi bardzo  
dobrze po polsku. Syn też

moja Lesznowola
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…wszyscy mi mówili,  
że mam obowiązek pisania 

historii Wietnamczyków  
w Polsce Na podstawie losów ludzi takich jak ja napisałem powieści 

Tuyết Hoang, czyli Dziki śnieg. Powieść liczy 730 stron i została  
w lipcu 2014 roku uznana przez wietnamską telewizję VTV jako 
wydarzenie kulturalne. Opowiada o losach Wietnamczyków, 
którzy w latach 1988-1998 uczyli się życia w Polsce. Uczyli się na 
dziko, bez znajomości podstaw prawnych i organizacji.

Napisałem też inną książkę, która w 2017 roku była najle- 
piej sprzedającą się przez wiele miesięcy pozycją na wietnam- 
skim rynku. 

Bóng Làng – Cień wioski opowiada o dziewięciu typowych 
charakterach Wietnamczyków mieszkających w Polsce, którzy 
przywieźli tu ze sobą swoją tradycyjną, wiejską kulturę i bronią się 
przed integracją ze społeczeństwem, w którym żyją. Cień wioski 
jak w zwierciadle ukazuje kulturę i charakter wietnamskiej wioski 
przeniesionej na brzeg rzeki Wisły.

Dwadzieścia lat temu ja i kilku kolegów zaczęliśmy wydawać 
gazetę, ale wszyscy mi mówili, że ponieważ mam doświadczenie 
zdobyte w Polsce, to moim obowiązkiem wobec Wietnamczyków 
jest napisanie książki. „Masz obowiązek pisania historii Wietnam-
czyków w Polsce” – mówili do mnie, więc napisałem. 

W moim domu kultywujemy tradycję wietnamską i wietnam-
ską kuchnię. Moja córka i syn lubią kuchnię polską, ale jedzą też 
wietnamskie potrawy. 

Takie było i jest moje życie w Polsce, daleko od Hanoi, do któ-
rego jeździmy kilka razy w ciągu roku. ■

Szukałem nowego rynku. Byłem na Ukra- 
inie, w Rumunii i w Niemczech. Sześć konte- 
nerów wyeksportowałem do Ukrainy. Pierwszy 
kontener do faceta, który pracuje w ambasadzie  
w Kijowie. Towar wziął, pieniędzy nie oddał 
(śmiech). Kilkadziesiąt kontenerów pojechało 
do Charkowa i pięć do Rumunii. Trochę pienię-
dzy odzyskałem, ale nie miałem kapitału, 
żeby handlować. I wtedy jeszcze raz pomógł 
mi inny przyjaciel. Przywiozłem do Polski 
kilkaset kontenerów jeansów i butów, i znowu 
było dobrze. 

Wólka Kosowska
– Pomyślałem wtedy, że trzeba zacząć 

inwestować w przyszłość. W Wólce Kosow-
skiej kupiliśmy dwadzieścia hektarów ziemi. 
Siedem hektarów tu, gdzie jest teraz centrum 
handlowe, i trzynaście hektarów pod budowę 
osiedla mieszkaniowego. 

Ja i dwaj moi partnerzy otworzyliśmy 
firmę, budując EACC – European Asian Com- 
mercial Center, czyli centrum handlowe w Wól- 
ce Kosowskiej, z prawie czterdziestoma tysią-
cami metrów kwadratowych pod dachem. Od 
2003 roku tę przestrzeń wynajmuje dla swojej 
działalności 260 firm.

Gdy 1 maja 2004 roku Polska weszła do 
Unii Europejskiej, ceny nieruchomości strzeli-
ły do góry jak rakieta. Budowaliśmy. Najpierw 
powstała pierwsza hala, potem druga, trzecia  
i czwarta. Inwestowaliśmy w osiedle. 

Dwadzieścia lat temu zbankrutowałem  
i byłem biednym Wietnamczykiem. Pieniądze 
musiałem pożyczać od kolegów. Brakowało 
mi, żeby zapłacić czynsz za mieszkanie. Potem 
raz miałem pieniądze, raz nie miałem. Taka 
była rzeczywistość. Teraz żona ma działalność 
gospodarczą i wynajmuje biura oraz lokale. 

Zadowolony wysłałem faks do Chin, żeby przesłali towar,  
i przyszło kilkadziesiąt kontenerów. Wszystko byłoby dobrze, gdy-
by nie święto 1 listopada. W Polsce zrobiło się chłodno i marynarki 
okazały się na tę porę roku za cienkie (śmiech). Nikt nie chciał ich 
kupić, a ja miałem kilkadziesiąt kontenerów w magazynie (śmiech). 
Najpierw sprzedawałem garnitur za 31 dolarów, a potem tylko za 5. 
Zbankrutowałem po raz drugi (śmiech). 
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Na jednych smukłe żurawie, na innych sowy i koty.  

Jest księżyc skąpany w granacie i chylące się bajkowe  

domki. Są maki na łące, tulipany w wazonach i siwy brzozo-

wy las. Jest lekka baletnica, dziewczyna dosiadająca smoka  

i ta druga, zamyślona z pomarańczą w dłoni. I jeszcze  

flaming z pochyloną głową i pole pełne kolorów. Gobeliny 

kryją w sobie zamknięte światy. Każdy inny i każdy niepowta-

rzalny. Wszystkie powstały z pasji, a ta w życiu ich autorek 

pojawiła się w różnych okresach i z różnych powodów.  

W Galerii PASAŻ filii GOK Lesznowola w Mysiadle zajrzeliśmy 

na wystawę „Różne oblicza tkaniny i tkaczek”.

Gobeliny

Inną autorkę wystawionych prac, 
Alicję Kolasę, przedstawiliśmy w mar- 
cu 2017 roku. „…A potem przyszła 
pora na gobeliny. Gobeliny najpierw 
zobaczyłam na wystawie, a potem… 
Od wystawy, którą zobaczyłam mi- 
nął rok. Tyle potrzebowałam, by 
zmierzyć się z tą techniką. Poszłam 
się uczyć do Ewy Kamińskiej…”

Rezultat tej nauki można obej- 
rzeć na wystawie, gdzie swoje prace 
prezentują także: Aleksandra Liwiń-
ska, Anna Solecka-Herda, Bożena 
Balik, Dorota Radziejewska, Elż-
bieta Maria Grabowska, Magdalena 
Pakulska, Elżbieta Zielińska i Hanna 
Rułan. Grupa kobiet, kochających 
kolory, fakturę i splot. ■

Prace powstały pod okiem Ewy 
Kamińskiej, prowadzącej w naszej 
gminie od dwunastu lat Pracownię 
Tkactwa Artystycznego „Przeplotki”.

O pani Ewie Kamińskiej pi- 
saliśmy w lipcu 2016 roku w artyku-
le „Tkaczki są fajne”. Powiedziała 
nam wtedy: „Większość kobiet wy-
szła z domu jako „Matki Polki”.  
Ja też. Byłam żoną, matką, gospody-
nią 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 wy-
dobyłam. Zawsze mówię, że byłam 
w takiej „dziurze”, a jak poznałam 
tkactwo, to się z niej wydobyłam…”.
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to hobbystyczne, wieczorowe i week-
endowe poprawianie samochodów.

Tuning stał się prawdziwą  
pasją. Pasją udaną do tego stopnia, 
że ludzie zaczęli swoje samochody 
sprowadzać na Okrężną. Seweryn 
nie miał wyjścia. Przestał jeździć na 
tirach. – „Musiałem usiąść na tyłku  
i robić auta…”.

Kiedy zapytaliśmy, co to zna- 
czy, że robią samochody na nowo, 
usłyszeliśmy prostą odpowiedź.  
„To znaczy, że z seryjnego samocho-
du, jaki przyjeżdża do nas, robimy 
inny, nowy samochód. Do warsztatu 
wjeżdża samochód seryjny, a wyjeż-
dża rajdowy samochód terenowy”. 

Od tamtego spotkania minęły 
dwa lata. Czas pędzi nieubłaganie.  
Wpadliśmy na Okrężną, by zoba- 
czyć, co się aktualnie dzieje w Dzia-
ni Garage. Gdy Seweryn Mączyński 
otworzył przed nami drzwi garażu, 
zobaczyliśmy lśniące nowiutkim 
lakierem, puste nadwozie jakiegoś 
samochodu. Błysk w oku i entu-
zjazm, z jakim pokazywał nam swo- 
je dzieło, wskazywały, że mieliśmy 
nosa. Będzie o czym pisać.

Kilka kartonów
– Ten samochód – powiedział  

Seweryn Mączyński – robię dla 
Pawła Molgo. 

Już słowo „samochód” wydało 
się nam nadużyciem, bo mieliśmy 
przed sobą, mówiąc obrazowo języ-
kiem laika, stojącą w warsztacie gołą 
skorupę jakiegoś nadwozia. Ponadto, 
przyznajemy ze wstydem, bo nie in- 
teresujemy się rajdami samochodo-
wymi, nic nam nie mówiło nazwisko 
właściciela tego „samochodu”. Ale, 
od czego jest internet. 

Chwila i już mamy. Paweł Molgo 
to polski przedsiębiorca i kierowca 
rajdowy, wielokrotny medalista Raj-
dowych Mistrzostw Polski Samocho-
dów Terenowych, uczestnik rajdów 
terenowych i klasycznych w Polsce  
i na świecie, kolekcjoner samocho-
dów zabytkowych. Dwukrotnie wy- 
grywał klasyfikację generalną RMPST  
i zdobywał tytuł mistrza Polski.  
W roku 2011 został mistrzem Polski 
oraz wicemistrzem Europy Central-
nej w grupie aut seryjnych. W gru- 
pie T2 zwyciężył maraton Africa 
Eco Race 2015 i zajął 2. miejsce  
w rajdzie OiLibya Rally of Moroc- 
co 2013. Dwukrotnie brał udział  
w maratonie Silk Way Rally. Czte-
rokrotnie uczestniczył w Rallye 
Monte Carlo Historique, w roku 2015 
ukończył maraton East Africa Sa- 
fari Classic Rally.

Fani rajdów samochodowych  
z pewnością to nazwisko znają  

i wiedzą, jaką wartość mają odnie-
sione zwycięstwa i starty. Wracajmy 
jednak do garażu, w którym stało 
pachnące świeżym lakierem metalo-
we nadwozie. 

Otóż pan Paweł Molgo przy- 
wiózł do garażu na Okrężną, mówiąc 
obrazowo złom starego samochodu, 
kilka kartonów różnych części i ma 
graniczącą z pewnością nadzieję,  
że odbierze lśniące, budzące zach- 
wyt i zazdrość cacko, które na je- 
sieni tego roku jako Datsun 240 Z  
wystartuje w Rallye Monte Carlo  
Historique.

Kolekcjoner samochodów wie, 
że trzydziestosiedmioletni Seweryn 
Mączyński z Lesznowoli, którego 
pasją jest dawanie drugiego życia 
zabytkowym samochodom, go nie 
zawiedzie.

Gdy słuchaliśmy, z jaką  
pasją Seweryn opowiadał nam  
o tym, co już zrobił, jakie oryginal- 
ne części zdobył, co jeszcze trzeba  
dorobić, co odnowić, i widzieliśmy, 
z jaką delikatnością głaskał pola-
kierowane nadwozie, zapewniając, 
że to będzie piękny samochód, 
nie mieliśmy wątpliwości, że ten 
młody człowiek kocha to, co robi. 
Spróbujemy, w miarę wiernie, to 
jego opowiadanie o Datsunie 240 Z 
przedstawić. 

Braci Mączyńskich poznali- 
śmy w 2016 roku, kiedy napisaliśmy 
o nich tekst pod tytułem „Chłopaki  
z cienia”. Czytelnikom, którzy póź- 
niej zaczęli mieć kontakt z miesięcz-
nikiem „moja Lesznowola”, zacy-
tujemy fragment tamtego tekstu, by 
przybliżyć ich sylwetki.

Rys historyczny 
„Krzysztof i Seweryn Mączyńscy  

to chłopaki z Lesznowoli. Tu się uro- 
dzili, tu chodzili do szkoły, tu miesz-
kają od lat, tu pracują.

Ojciec, kierowca mechanik, po- 
zwalał synom oswajać się z warszta- 
tem samochodowym i z samochoda- 
mi. Nic więc dziwnego, że już w szko- 
le podstawowej dziesięcioletni chłop-
cy zaczęli pod okiem ojca majstro-
wać i budować pierwsze motorynki, 
a nawet gokarty.

To była prawdziwa młodzieńcza 
pasja. Na szczęście dla nich – pasja, 
która im nie przeszła…

Seweryn i Krzysztof, mówiąc 
obrazowo, rozbierali samochody na 
drobne części, a potem robili je na 
nowo. Tyle tylko że mocniejsze, bar-
dziej bezpieczne, wytrzymałe, inne.

Zaczynali od własnego malucha, 
a potem: „Powoli, powoli, wchodzi-
liśmy po drabince do góry” – mówi 
Seweryn. Poza pracą zawodową było 

Szczęśliwi są ludzie, którym praca sprawia taką  

radość, że traktują ją prawie jak narkotyk. Można  

wymieniać aktorów, ludzi znanych, popularnych, któ- 

rzy dzięki swoje pracy, zagranym rolom, występom  

w mediach, zyskują popularność i czerpią z tej po-

pularności satysfakcję. Ale czy znacie Państwo wielu 

takich, którzy w zaciszu, bez rozgłosu, robią rzeczy nie-

wyobrażalne dla przeciętnego śmiertelnika i są z tego 

powodu szczęśliwi? Taki człowiek mieszka w Leszno-

woli. Nazywa się Seweryn Mączyński.

Kierownica 
z drewna  
i zamszowe 
rękawiczki
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i prądu. Na każdej części jest napis 
„Japan”. Zobaczcie, jak wyglądał 
korek wlewu oleju. Jest aluminiowy, 
wytoczony na tokarce, a nie plastiko-
wy jak dziś. No, bajka. Bajeczka. 

Nie wiem dokładnie, jak to było, 
ale w tych datsunach był silnik 
Nissana 240 Z. Pewnie w tamtych 
latach tak było, że w datsunach były 
te silniki. 

 Znalazłem też inne elementy 
retro, które będą zamontowane w sa-
mochodzie. Na przykład znalazłem 
stare, specjalne zapinki, które zapi-
nały maskę i były mocowane tak,  
że zapięcie było na zewnątrz maski, 
a nie pod maską, jak to jest w samo-
chodach teraz. Proszę zobaczyć, jak 
fajnie to będzie wyglądało. 

Pokażę państwu lampy, jakie 
znalazłem w pudłach. Klosze są sko-
rodowane. Trzeba je będzie dorobić, 
ale najważniejsze, że są oryginalne. 
Zawsze robię tak, że każdy element 
rozmontuję, wypiaskuję blachę, jak 
jest element drobny, robię to sam,  
a jak większy, oddaję do piaskowa-
nia i naprawiam. Wycinam, pasuję, 

dospawam, odnawiam wszystkie 
chromowane części. Można powie-
dzieć, że z kilku kartonów części 
złożymy samochód.

O, tu mam do niego różne em-
blematy. Pokażę, gdzie one będą, bo 
otwory do nich już są w nadwoziu 
nawiercone. Teraz już takich emble-
matów na autach nie ma. To są em-
blematy metalowe. Ja je wypiaskuję, 
odświeżę, zrobię dokładnie tak, jak 
było w oryginale. Nabierze smaku. 

Tu są zderzaki, takie jak kiedyś 
były. Stal, chrom, cacko. Ten tyłe-
czek też mu tak zgrabnie wyprofilo-
wałem i jak się wstawi lampy, które 
zaraz przymierzę, będzie wyglądał 
bardzo ładnie.

Dojdą twarde, rajdowe fotele – 
też retro. Zobaczcie tę kierownicę. 
Jest wykonana z drewna. Jak się 
założy, tak jak dawniej robili kie-
rowcy, stare, zamszowe rękawiczki, 
to będzie wspaniale. Dojdą jeszcze 
małe, okrągłe rajdowe lusterka.

Najtrudniejsze w tym procesie 
odnowy są prace blacharskie. Jak są 
zrobione perfekcyjnie, to kolor musi 

wyjść. Nie uwierzycie, ale zrobiłem 
pięćdziesiąt zdjęć samych dziur, 
które były w karoserii. Czy ktoś by 
uwierzył, patrząc na to, co już jest, 
że tak było? Dziura na dziurze przy-
kryte szpachlą i grubo zamalowane. 
Gdybym ja na te stare powłoki la-
kiernicze położył nowy lakier, przez 
jakiś czas wyglądałoby to dobrze, 
ale potem porobiłyby się purchle, bo 
korozja zaczęłaby wychodzić. 

Pokażę jeszcze szyby, jakie bę- 
dą w tym datsunie, bo są bardzo 
ciekawe. To jest gruba szyba w chro- 
mowanej, metalowej ramce. Gdy 
one dojdą, auto nabierze wyglądu. 
Zawsze, gdy oglądam części roz-
bieranego auta, wiem, jak ono było 
robione. Czy lakiernik się przyło-
żył, czy nie. Tu można na ramce 
szyby zauważyć niebieski kolor. To 
znaczy, że lakiernik lakierował auto 
w całości, oklejając tylko te części, 
które nie powinny być lakierowane. 
Rozpylony pod ciśnieniem lakier 
przez szczeliny dostał się na inne 
powierzchnie i widać zwyczajne 
niechlujstwo. 

Datsun 240 Z
Zaczniemy od kilku encyklope-

dycznych informacji o tym modelu, 
żeby uzmysłowić Czytelnikom, 
jakiej pracy Seweryn Mączyński się 
podjął i nad czym od kilku miesię- 
cy pracuje. 

Pierwszy model samochodu Dat-
sun 240 Z w październiku 1969 roku 
zaprezentowano w hotelu w Nowym 
Jorku. Był to samochód stworzony 
do udziału w zawodach sportowych. 
Już od samego początku produkcji 
regularnie odnosił sukcesy w wy-
ścigach w USA. W roku 1971 Edgar 
Herrmann i Hans Schuller wygrali 
Rajd Safari. Sukces ten powtórzyli 
dwa lata później Shekhar Metha  
i Lofty Drews.

W 2004 roku magazyn „Sports 
Car International” umieścił ten sa-
mochód na drugim miejscu na liście 
topowych samochodów sportowych 
lat 70.

Takie auto odradza się na ulicy 
Okrężnej. 

– Ten samochód, gdy wyjedzie  
z mojego garażu, będzie wyglądał 
tak – mówi Seweryn i szuka w ka-
talogu zdjęcia pierwowzoru, by nam 
pokazać. – Jest. Będzie dokładnie 
taki sam, w takich samych kolorach 
jak ten, który brał udział w Rallye 
Monte Carlo Historique.

Auto dosłownie ma tak wy- 
glądać, a to, co do mnie trafiło, moż- 
na porównać do metalowego durszla- 
ka. Dziura na dziurze. Rozebrałem 
samochód, wymontowałem silnik  
i zabrałem się za blacharkę. Odda- 
łem blachę do piaskowania, bo trze-
ba było wszystko dokładnie wyczy-
ścić, potem połatać dziury, pospa- 
wać, dokładnie wyszpachlować  
i zabezpieczyć całość farbą antyko-
rozyjną.

Potem całą budę pomalowałem 
na biało. Na ten biały podkład został 
położony właściwy, czerwony lakier. 
Pierwszy chyba raz to, co robiłem, 
każdy etap pracy fotografowałem 
klatka po klatce, żeby mieć udoku-
mentowaną historię wskrzeszania 
tego cacka. 

Chce pani sfotografować, co  
jest pod maską? To ja podniosę mas- 
kę i dostawię chłodnicę. Proszę zwró- 
cić uwagę, że klapa pod spodem 
jest biała i taka zostanie, bo pięknie 
będzie kontrastowała z czerwienią  
i czernią – zapewnia Seweryn.

– Nie uwierzycie, ale ten samo- 
chód przyjechał do mnie tylko po to, 
bym go polakierował i nadał nad- 
woziu właściwy kolor. Ktoś go wy-
klepał, zrobił blacharkę, a ja miałem 
polakierować. Ale jak zabrałem się  
za robotę, pozdejmowałem te wszy- 
stkie osłony, zobaczyłem, że bla-
charz zrobił fuchę. Dziury załatał 
jak dziury na stodole, nie usunął 
rdzy, więc musiałem wszystko zrobić 
jeszcze raz, po swojemu.

Tu jest blacha grubości 1,2 mm,  
a nawet 1,5 mm, a w nowych samo-

…ten samochód będzie wyglądał  
tak jak ten, który brał udział  

w Rallye Monte Carlo Historique

chodach ma grubość zaledwie  
0,8 mm. Tu jest blacha, a nie blaszka. 
Jest kawał przodu. Kierowca z pa- 
sażerem siedzi daleko od przodu. 
Jest czym walić – śmieje się nasz 
rozmówca. 

– Widzę, że pani fotografuje 
silnik. To jest silnik od tego datsuna, 
a tu jest jego deska rozdzielcza. Pro-
szę zobaczyć, ktoś tam zamontował 
jakieś przełączniki z kosmosu, więc 
ja je wyrzucę i zamontuję przełącz-
niki retro, właściwe dla tego modelu. 
Już je nawet znalazłem, bo właściciel 
przywiózł mi razem z samochodem 
kilka kartonów części i wśród nich 
były te retro przełączniki.

Co do tego silnika, to jest sil- 
nik Nissana. Sześciocylindrowy,  
z dwoma gaźnikami, który do pracy 
potrzebuje tylko paliwa, powietrza 
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U mnie praca trwa długo,  
ale ja samochód rozbieram na czę- 
ści pierwsze i zaczynam pracę od 
podstaw. Potem się bardzo cieszę, 
gdy auto ma wyjechać z garażu.  
A to ma wyjechać na własnych 
kołach, odpalone z kluczyka. Robię 
jeszcze silnik, bo oddałem kilka  
części do piaskowania. Między in- 
nymi duży retro filtr powietrza, 
który był w kolorze czarnym, a teraz 
będzie w kolorze nadwozia i będzie 
się odbijał od białego koloru wnę- 
trza maski. 

Normalnie spód maski powi- 
nien być czarny, matowy, a ja zrobi-
łem biały i jak ją podniesiemy, zrobi 
się takie lustro, w którym wszystko, 
co czerwone, będzie się odbijało. 
Będzie dobrze. Zobaczycie.

Pokażę też przednią szybę.  
Na szybie jest też napis „Nissan”. 
Jak ją doczyszczę, auto wyjdzie jak 
z salonu.

Ładny jest też ten czarny półmat  
i pięknie się komponuje z czerwienią.  
Jak dojdą do niego tylne lampy, też 
stare, będzie super. Muszę je tylko od- 
świeżyć, dodać chrom i będzie smaczek.

Wczoraj była sobota. Ludzie 
wkoło grillowali, pili piwko, a ja 
siedziałem przy datsunie do godziny 
dwudziestej. Znajomi pytają mnie 
często, dlaczego to robię. Zajmowa- 
łem się kiedyś tylko blacharką. Szyb- 
ka naprawa, szybkie pieniądze, moż-
na żyć. Robisz, oddajesz, jest ruch, 
są pieniądze. 

A ja mówię: „To prawda. Ale  
to, co robię, jest moją pasją. Poświę-
cam swój czas na robienie czegoś, co  
zostanie na długie lata i będzie cie- 
szyć oko. Ludzie będą oglądali ten 
samochód i będą go podziwiali. Może  
ktoś zapyta, kto tego datsuna wskrze- 
sił, i dowie się, że to Seweryn  
Mączyński z Lesznowoli”. Czy to  
nie jest przyjemne? ■

…poświęcam swój czas na robienie 
czegoś, co zostanie na długie lata

…ja samochód rozbieram  
na części pierwsze i zaczynam 

pracę od podstaw

moja Lesznowola



Niektórzy pamiętają jego smak z dzieciństwa. W ciepłe wiosenne dni kompot z rabarbaru 

gasił niejedno pragnienie. Był lekko kwaskowy, jasnoróżowy i czasami wiły się w nim  

rabarbarowe niteczki. Nie dla wszystkich to wspomnienie może jest miłe, ale smak  

kompotu na pewno jest charakterystyczny. Wiosna to pora długich, czerwonych łodyg  

i kuchni pachnącej rabarbarem. 

Kompot rabarbarowy to klasyka gatunku. Dziś coraz rzadziej gości na wiosennych  

stołach, choć idealnie wpisuje się w wyobrażenie podwieczorku na świeżym powietrzu. 

Ze stołem pod gruszą, dzbankiem słodkiego napoju i rabarbarową tartą. Wprawdzie  

w dzisiejszym świecie nie każdy może sobie miejsce pod gruszą znaleźć, ale my propo-

nujemy kilka przepisów, które z pewnością na taki podwieczorkowy stół mogłyby trafić. 

W końcu jak się zamknie oczy, to gruszę zawsze można sobie wyobrazić.

majowy
RA-
  BAR-
     BAR  RABARBAROWY KREM

SKŁADNIKI 
400 g rabarbaru, 180 g cukru, 500 ml śmietany kremówki, sok z limonki lub połówki cytryny

Rabarbar umyj, osusz i pokrój w 3 centymetrowe kawałki. Rozłóż równomiernie w naczyniu żaroodpornym i obsyp  
90 gramami cukru. Odstaw na 20 minut, a po tym czasie wymieszaj dokładnie z cukrem. Naczynie z rabarbarem włóż do 
piekarnika nagrzanego do 160 stopni na 25 minut. Kiedy rabarbar będzie bardzo miękki, wyjmij z piekarnika, poczekaj,  
aż przestygnie i przetrzyj przez sito. Powstały rabarbarowy mus odstaw do wychłodzenia. 
Do rondelka wlej śmietanę kremówkę i dosyp pozostałe 90 g cukru. Śmietanę zagotuj, mieszając co jakiś czas, aby cukier 
się rozpuścił. Poczekaj, aż zacznie się gotować. Teraz zmniejsz ogień i gotuj przez trzy minuty. Rondelek zdejmij z ognia  
i wlej do niego sok z cytryny. Zamieszaj. Dodaj przetarty rabarbar i wymieszaj. Powstały mus rozlej do pucharków.  
Poczekaj, aż wystygnie i wstaw do lodówki najlepiej na całą noc.



SKŁADNIKI 
kilka gałązek rabarbaru, 3 łyżki cukru, opakowanie budyniu waniliowego lub śmietankowego, ekstrakt z wanilii
Ciasto: 250 g mąki, 2 jajka, 100 g masła, szczypta soli, 100 g cukru pudru
Kruszonka: 100 g mąki, 75 g cukru, 75 g mąki, łyżeczka ekstraktu z wanilii

Rabarbar umyj i pokrój w kawałki ok. 1 cm. Przełóż do miski, zasyp trzema łyżkami cukru i odstaw. Przygotuj ciasto. Mąkę 
wysyp na blat, dodaj jajka, sól, masło rozdrobnione na kawałki, cukier puder i kilka kropel ekstraktu z wanilii. Wyrób ciasto. 
Uformuj z niego kulę i włóż do lodówki na ok. 2 godziny. Przygotuj kruszonkę. W misce rozrób palcami pokrojone kawałki 
zimnego masła, mąkę, cukier i kilka kropel ekstraktu z wanilii. Zagnieć kruszonkę. Przygotuj budyń zgodnie z przepisem 
na opakowaniu. Potem wyjmij ciasto z lodówki i rozwałkuj do takiej wielkości, by wypełnić nim dno i boki formy. Nakłuj 
widelcem. Odlej sos z rabarbaru i rozłóż kawałki na tarcie. Kiedy budyń będzie już gotowy i jeszcze ciepły, wylej na rabarbar. 
Następnie obsyp całość kruszonką i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 35 minut.

SKŁADNIKI 
2 szklanki mąki, 2 duże jajka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
3/4 szklanki cukru, 3 płaskie łyżeczki cynamonu, 120 g stopio-
nego i ostudzonego masła, 250 ml mleka, 3-4 łodygi pokrojone-
go rabarbaru 

Do miski wsyp wszystkie składniki suche (mąkę, proszek do 
pieczenia, cukier, cynamon) i wymieszaj. Do drugiej miski prze-
łóż wszystkie składniki mokre (masło, jajka, mleko) i wymieszaj. 
Teraz mokre składniki przelej do suchych i wszystko jeszcze raz 
wymieszaj. Umyj i pokrój w drobną kostkę rabarbar. Dorzuć do 
ciasta i wymieszaj. Masą wypełnij formy na muffinki do trzech 
czwartych wysokości i piecz przez 20 minut w piekarniku 
nagrzanym do 200 stopni. Po upieczeniu i wystygnięciu, oprósz 
cukrem pudrem.

SKŁADNIKI
150 g masła, 200 g mąki, kilka łodyg rabarbaru  
(im bardziej czerwone, tym słodsze), jajko, 2 łyżki 
cukru plus trochę cukru do posypania rabarbaru, 
ekstrakt z wanilii, cukier puder do posypania

Mąkę wymieszaj z dwoma łyżkami cukru. Dodaj jajko, 
kilka kropel ekstraktu z wanilii i pokrojone na kawałki 
masło. Zagnieć ciasto. Rozwałkuj je na grubość 0,5 
cm i pokrój na kwadraty o boku 6 cm.
Rabarbar umyj i pokrój na kawałki długości 5 cm. 
Jeśli łodygi są grube, możesz każdy 5 centymetrowy 
kawałek pokroić wzdłuż na mniejsze słupki. Słupki 
połóż po przekątnej kwadratów i obsyp cukrem. Teraz 
dwa przeciwległe rogi ciasta sklej nad rabarbarem.
Ciastka ułóż na blasze wyłożonej papierem do piecze-
nia. Piecz około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 
200 stopni. Upieczone ciastka posyp cukrem pudrem.

SKŁADNIKI 
3-4 łodyżek rabarbaru, 4 łyżki cukru
Kruszonka: 75 g masła, 100 g mąki, 75 g cukru, kilka kropel ekstraktu z wanilii

Rabarbar umyj i pokrój w małe kawałki. Przełóż na patelnię, obsyp cukrem i podsmażaj przez kilka minut, aż puści sok. 
Żaroodporne kokilki lub miseczek do kremu brulee wysmaruj masłem i na ich dno przełóż rabarbar. Przygotuj kruszonkę. 
Wymieszaj masło z mąką, cukrem i kilkoma kroplami ekstraktu z wanilii. Ugniataj w palcach, aż powstaną małe kuleczki. 
Rabarbar obsyp kruszonką. Włóż do piekarnika nagrzanego do 180 i piecz przez 15 -20 minut, aż kruszonka przybierze lekko 
złocisty kolor. Podawaj lekko przestudzone z gałką lodów waniliowych na wierzchu.

CRUMBLE  
Z RABARBAREM  

I LODAMI 
WANILIOWYMI

MUFFINKI  
Z RABARBAREM

NAJPROSTRZA TATRA 
RABARBAROWA

CIASTECZKA  
Z RABARBAREM



„Pod zwrotnikami rosną w lasach kwiaty,
Co przybierają wzory fantastyczne -
Strój ich niezwykły, wdzięczny i bogaty,
Cudowne barwy, wonie narkotyczne;
I nęcą zmysły ich korony świetne 
I te zapachy z pozoru szlachetne”.

Adam Asnyk

Hibiskusy, azalie i strelicje


