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Gmina w obiektywie

Oto obraz coraz rzadziej spotykany 
w naszej, kiedyś typowo rolniczej gminie. 
W naturze można go jeszcze zobaczyć w Kosowie.
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moja Lesznowola

Od Redakcji
Czerwiec to miesiąc dla nas szczęśliwy. W czerwcu 2016 roku 

ukazał się pierwszy numer miesięcznika „moja Lesznowola”  
i ku naszej radości został życzliwie przez Państwa przyjęty. 

Po roku wiele osób niepokoiło się, że nie będziemy mieli o kim 
pisać, bo lista mieszkańców naszej gminy, których warto poznać, 
szybko się wyczerpie. 

Na szczęście nic takiego się nie stało. Od naszych Czytelników 
dostajemy wskazania coraz to nowych, interesujących osób, czego 
przykładem jest choćby ten numer. Ponadto w naszej gminie tyle 
się dzieje, że aby nie zachwiać proporcji między naszym zobowią-
zaniem, że będziemy pisali o ciekawych ludziach, musimy bardzo 
selekcjonować wydarzenia, którym poświęcamy miejsce. 

W tym numerze z wielu czerwcowych imprez wybraliśmy trzy: 
święto gminy, pełną szczerej radości spartakiadę przedszkolaków  
i rozgrywane na stawie w Nowej Woli trzydniowe, międzynaro- 
dowe zawody ślizgów elektrycznych. 

Dla mieszkańców Mrokowa wydarzeniem były obchody dzie-
więćdziesięciolecia Ochotniczej Straży Pożarnej, a ponieważ sta-
ramy się zawsze być tam, gdzie coś ciekawego się dzieje, byliśmy 
tego dnia u strażaków.

Najważniejsze są jednak teksty o niezwykłych mieszkańcach 
naszej gminy. Znaleźliśmy takich w Stefanowie, Władysławowie, 
Magdalence, Wólce Kosowskiej, Mrokowie i w Zgorzale.

Życzymy Państwu miłej lektury, dziękujemy za to, że już dwa 
lata jesteście z nami i jak zwykle czekamy na podpowiedzi, o kim 
chcielibyście przeczytać.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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– Skoczkowie nie robią sobie zdjęć  
przed skokami ze spadochronem, bo są 
przesądni. Każdy skok może być ostatni – 
mówi Agata Kaczyńska, która ma na  
swoim koncie blisko półtora tysiąca sko-
ków. Prawniczka, instruktor spadochrono-
wy i paralotniowy, od 2000 roku zajmuje 
się zawodowo badaniem wypadków  
lotniczych. 

Była 
taka chwila

W karierze instruktorskiej pani Agaty był taki dzień, taka chwila,  
w której decydowało się życie ucznia. W górze rozegrał się dramat, którego 
uczestnikami były cztery osoby – dwie instruktorki, skoczek i pilot. Jedną  
z instruktorek była Agata Kaczyńska, mieszkanka Stefanowa. 

Postanowiliśmy poznać i przedstawić Czytelnikom panią Agatę, nie  
z powodu tego, co przeżyła tam w górze, ale z powodu tego, co było przed- 
tem i potem.
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Zieleń, cisza, dom 
– Trzynaście lat temu z trójką 

dzieci mieszkaliśmy w Warszawie 
na Bemowie. Chłopcy byli w wieku 
szkolnym i w tej specyficznej dziel-
nicy musieli się opowiedzieć, czy 
będą w rozlicznych młodocianych 
bandach, snujących się po Bemowie, 
czy nie. Ponieważ z bandami jakoś 
nie było im po drodze, mieli z chło-
pakami rozliczne konflikty.

Mieszkanie było na czwartym 
piętrze, a pod domem był sklep.  
O piątej rano rozpoczynała się im- 
prezka. Zmarnowani panowie cze-
kali na otwarcie sklepu. Pierwszy, 
codzienny kontakt moich dzieci 
idących do szkoły był z zapitymi 
facetami. Ostatnie dźwięki, jakie 
słyszeli przed snem, to były pijackie 
śpiewy dochodzące z dołu.

Któregoś dnia stwierdziliśmy  
z mężem, że nam to już nie pasuje, 
że coś trzeba zmienić. Tym bardziej 

że mój mąż był instruktorem, latał  
na glejtach, czyli paralotniach z na-
pędem, i po zajęciach wnosił silniki 
tych paralotni na czwarte piętro. Cza-
sem musiał coś naprawić, coś przy 
nich zrobić i zajmował się tym w ku- 
chni, choć wiedział, że znoszę to nie 
najlepiej. Zaczęliśmy rozmawiać  
o zmianie mieszkania.

 „Krzysztof, a może powinniśmy 
poszukać czegoś pod miastem? Ro-
dzice są coraz starsi, zamiast do nich 
dojeżdżać, gdy będą potrzebowali 
opieki, zastanawiać się, jak z tym 
godzić opiekę nad dziećmi i pracę, 
może powinni z nami mieszkać” – 
rzuciłam któregoś dnia śmiałą myśl  
i zaczęliśmy szukać.

Wtedy zadzwonił do nas Maciej 
Lasek i zaprosił na działkę, którą 
kupił w Stefanowie. „Tu będziemy 
mieszkali – powiedział, pokazując 
swoją posiadłość. – Kurczę, jak tu 
jest fajnie. My też myślimy, żeby coś 

kupić. – To dobrze trafiliście, bo  
tu wokół wszystko jest do kupienia” 
– powiedział Maciek. Szukaliśmy 
działki z domem, który będzie miał 
wiele pokoi. Chcieliśmy, żeby każdy 
– prababcia, nasi rodzice, dzieci, 
my – miał swój kawałek podłogi. 
Zobaczyliśmy na działce niedaleko 
Maćka dom w stanie surowym, który 
nasze wymagania spełniał.

Zaciągnęliśmy kredyt, który  
będziemy spłacali jeszcze wiele, wie-
le lat, zamieszkaliśmy w Stefanowie 
i zaczęliśmy urządzać sobie własny 
świat. Posadziliśmy drzewa, a za 
chwilę będziemy sadzili kolejne, po-
nieważ wymyśliłam, że każde moje 
dziecko ma ze swoim partnerem, 
partnerką posadzić drzewo, które 
będzie miało swoje imię (śmiech).

Tę brzozę pięć lat po tym, jak 
się tu sprowadziliśmy, posadził mój 
mąż. Na tamtą, przyciętą sosnę za-
wsze w święta zakładaliśmy płachtę 

kolorowych światełek. Cztery lipy 
posadził własnoręcznie mój tata,  
a przywiózł je z Podkarpacia, ze 
stron mojego pradziadka, który na-
zywał się nomen omen Lipa. W ten 
sposób mamy tu kawałek rodzinnej 
historii. Jest tu też czereśnia i ku 
naszemu zdziwieniu odkryliśmy, 
że jej współwłaścicielami nie są 
wcale szpaki, sójki czy drozdy, jakby 
można przypuszczać, tylko ruda 
wiewiórka. Wczoraj widzieliśmy, jak 
dojadała ostatnie owoce. 

Urządzamy się powoli od trzy- 
nastu lat i ten dom, który miał być 
pełen ludzi, pomału pustoszeje. 
Pojęcia nie miałam, że to tak szybko 
nastąpi. Umarła babcia, mama,  a dzie- 
ci odeszły na swoje. Jest nas w domu 
już tylko trójka. Tata, mój mąż i ja. 
Dzieci wpadają czasami ze swoimi 
dziećmi, podrzucają wnuka do babci 
albo ja jestem czasem babcią na de- 
legacji u nich. 

Powiem jednak prawdę, że 
staram się być babcią nie za często. 
Trochę z premedytacją, bo uważam, 
że wtedy inaczej się dzieci chowa, 
pewne rzeczy bardziej się docenia,  
i wreszcie uważam, że od wychowy-
wania dzieci są rodzice. Ja jestem 
babcią od rozpieszczania wnuków  
i od pomocy wtedy, gdy trzeba.

Pilot czy skoczek
– Gdy byłam małą dziewczynką, 

chciałam być pilotem. Może dlatego,  
że jestem córką żołnierza, który lot- 
nikiem nie jest, choć o lataniu ma-
rzył. Jako łącznościowiec przenosił 
się często z miejsca na miejsce, a ro- 
dzina razem z nim, więc nigdzie tak 
długo jak tu nie mieszkałam. 

Z czasem, jak dorastałam, moje 
marzenie bardziej się skonkretyzo-
wało. Nadal chciałam być pilotem, 
ale nie cywilnym, tylko wojskowym 
(śmiech). Nawet chciałam iść do 
liceum lotniczego, ale takich możli-
wości wtedy nie było. Poszłam więc 
do technikum gospodarki wodnej. 
Jestem z wykształcenia hydrologiem. 
Wodę też lubię i chętnie pływam  
na żaglach. 

Teraz dziewczyny mogą wybie-
rać. Kiedy próbowałam spełniać 
swoje marzenia, jeden z ważnych 
generałów w szkole lotniczej w Dęb- 
linie powiedział mi bez owijania 
w bawełnę, że kibli dla dziewczyn 
nikt w wojsku nie będzie robił. Dla 
dziewczyn są aerokluby.

Nie było wyjścia, zapisałam się 
do Aeroklubu Warszawskiego na 
skoki i bardzo z tego powodu byłam 
szczęśliwa. To był ostatni rok aero-
klubu przy lotnisku na Gocławiu, bo 
lotnisko już było wtedy nieczynne.

Miałam szesnaście lat, był gorący 
sierpień, a ja przyjechałam z tatą, by 
się zapisać. Szefem aeroklubu był 
wtedy pułkownik Henryk Michałow-
ski i zapytał tatę, dlaczego chce mnie 
zapisać do sekcji spadochronowej. 
„Niech ona idzie do sekcji szybow-
cowej”. Słysząc to, powiedziałam: 
„Nie. Już podjęłam decyzję. Chcę 
do sekcji spadochronowej”. Tata 
rozłożył ręce, powiedział: „Nic nie 

poradzę”. Pan pułkownik zrobił zdzi-
wioną minę, odparł, że zapisy będą 
we wrześniu, a ja byłam szczęśliwa, 
że będę skakała.

Przyszedł wrzesień. Zapisałam 
się do aeroklubu i od października 
zaczęło się szkolenie. Trzeciego lipca 
1981 roku pierwszy raz w życiu  
weszłam do samolotu i wykonałam 
swój pierwszy skok. Czy go pamię-
tam? Nie. Chyba mało kto ten pierw-
szy skok pamięta. Za to doskonale 
pamiętam inne.

Większość ludzi, którym przy 
skoku trzeba delikatnie pomóc, 
nawet tego nie zauważa. Ja nie mia-
łam z tym problemu, choć był taki 
moment, gdy otworzyły się drzwi, 
spojrzałam w dół i poczułam takie 
woow. Od tego momentu całe moje 
życie było związane ze skokami. 
Wykonałam ich ponad 1450.

Czas przeszły
– Tatuś mi kiedyś powiedział, 

że człowiek jest tym, co robi, a nie 
tym, co pamięta. Jakoś się z tym 
zdaniem w swoim życiu borykam. 
Coraz trudniej mi mówić o sobie, że 
jestem spadochroniarzem. Nie robię 
już tego. To czas przeszły. Byłam 
spadochroniarzem, byłam zawodni- 
czką w kadrze narodowej, byłam 
instruktorem, paralotniarzem, a teraz 
jestem babcią (śmiech).

moja Lesznowola

…człowiek jest tym, 
co robi, a nie tym,  

co pamięta
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działania tam w górze pomogły  
i nie zostaliśmy ukarani, że zamiast 
chodzić po ziemi, zachciało się nam 
szybować w powietrzu. 

Wrócę na chwilę do tego, co było 
zaraz po wypadku. Po pierwsze nikt 
z nas nie bierze pod uwagę, że to, co 
spotkało innych, może się przydarzyć  
nam. Mijamy na szosie samochód, 
który miał wypadek i jedziemy dalej, 
nie myśląc, że to mogło nam się zda-
rzyć. To my możemy być tą osobą, 
która nie wróci do domu. Możemy 
mieć szczęście i zamiast do kostnicy 
trafić do szpitala.

Mnie po wypadku przyjaciele 
nie opuścili nawet na chwilę. Jestem 
wdzięczna chirurgom ze szpitala na 
Szaserów, że podjęli beznadziejną 
próbę ratowania ręki i ją przyszyli, 
wiedząc, że szanse na pomyślność są 
niewielkie. Zresztą szpital w Trze- 
bnicy, który specjalizuje się w tego 
typu operacjach, na podstawie opisu 
orzekł, że to się nie może udać,  
i odmówił przyjęcia mnie do siebie. 
Mieli rację, bo po trzynastu dniach 
trzeba było zrobić ponowną operację 
i pożegnać się z przyszytą ręką. 

Gdy po wyjściu ze szpitala oglą-
dałam program o udanych operacjach 
w Trzebnicy, pomyślałam sobie: 
„Tak, mają sukcesy, robią udane ope-
racje, bo mają czyste cięcia. U mnie 
było skomplikowane urwanie ręki, 
więc nie chcieli mnie wziąć”. 

To niesprawiedliwe, co mówię, 
ale tak myślałam.

Mając trójkę dzieci – Kasia miała 
niecałe pięć lat, chłopcy byli niewiele 
starsi, mąż był często w rozjazdach 
– jako dorosła kobieta poszłam na 
studia zaoczne. Lekko nie było, bo 
za naukę mogłam się brać dopiero, 
gdy zasnęły, ale dałam radę. Nawet 
stypendium dostałam. Skończyłam 
prawo i już nie musiałam pytać. 

Nasz wypadek w górze był takim 
książkowym przypadkiem, który nie 
powinien się zdarzyć, a przydarzył 
się mnie. Uczyliśmy się podczas 
szkoleń działań w takich sytuacjach, 
więc przeszłam ostrą praktykę. Ale 
nie myślcie, że zrezygnowałam wte-
dy ze skakania. 

Nie, nie. Wróciłam do skakania 
po wypadku, ale nigdy by mi się to 
nie udało, gdyby nie moi przyjaciele, 
nie tylko z lotniska. Gdyby nie moja 
rodzina, którą powinnam wymienić 
na pierwszym miejscu, ale oni do-
skonale wiedzą, ile dla mnie zrobili. 
Cała masa ludzi mi wtedy pomogła. 
Wielu, których nigdy przedtem nie 
znałam i nigdy nie poznałam. Mój 
mąż, Krzysztof, który był moim 
pierwszym instruktorem i jest ogro- 
mną częścią mojego życia, dał mi 
szansę, bym nie musiała z siebie re- 
zygnować. Może dlatego, choć jeste- 
śmy razem tyle lat, stanowimy ostat-
nią taką parę z naszego środowiska.

Trzeciego dnia mojego pobytu w 
szpitalu przyjaciele z lotniska przy-
wieźli mi wideo i pokazali film. Opo-
wiadał o amerykańskich skoczkach, 
którzy skakali ze spadochronami, 
nie mając rąk czy nóg. Zobaczyłam, 
że nie potrzebuję już tej ręki. Od 
tego dnia wiedziałam, że będę znów 
skakać. Jak nie w Polsce, bo przepisy 
nie pozwalają, to zbierzemy pienią-
dze i pojadę do Stanów, zrobię skoki 
i pokażę, że można. A potem zacznę 
walczyć o to, żeby i w Polsce było 
można. Przecież to mój kraj, dla- 
czego mam jeździć gdzieś tam  

tam różne pisma do mnie adresowa-
ne i nie rozumiem ich treści. Gdy  
prosiłam prawnika, żeby mi to prze-
łożył z prawniczego na nasze, to sły-
szałam, że tak od ręki to się nie da, 
bo za skomplikowane, że może jutro 
lub pojutrze. Tak mnie to irytowało, 
że postanowiłam sama się tego nauczyć. 

Potem zdarzył się wypadek, 
po którym trochę się moje życie 
pogmatwało. Straciłam rękę i już nie 
mówię, że jestem spadochroniarzem. 
Nie będę o tym opowiadała, bo nie 
lubię do tego wracać. I nie dlatego, 
że to jest kalectwo, bo według mnie 
to nie jest kalectwo, tylko pewnego 
rodzaju ułomność. Bo po wypadku 
urodziłam trzecie dziecko, mając 

w świat, żeby realizować swoją 
pasję? Dlaczego? Na szczęście nie 
musiałam tego robić.

Decyzja
– Pierwszy raz po wypadku 

skoczyłam w 1993 roku. To było 
najpiękniejsze uczucie, jakie można 
było sobie wyobrazić. Podobnego 
doznałam, gdy rodziłam dzieci.

Kiedy powiedziałam mojej 
rodzinie, że chcę znowu skakać, nie 
usłyszałam ani jednego słowa sprze-
ciwu, choć z pewnością mieli obawy. 
Nie usłyszałam: „Oszalałaś, przecież 
masz dzieci”. Do tego, żeby nie ska-
kać, bo mam dzieci, dojrzałam sama. 
Dużo później. To znaczy wtedy, gdy 
wiedziałam, że znów mogę skakać. 

Posiadanie pewnego rodzaju 
ułomności, mimo że był spadochron, 
że zachowany był cały układ, pozwa-
lający na bezpieczne skoki, coraz 
częściej skłaniało mnie do myślenia 
o tym, że nie jestem już tak sprawna, 
jak byłam. Że jestem odpowiedzialna 
za dzieci. I w pewnym momencie 
podjęłam decyzję o rezygnacji ze 
skakania. Przy trybie życia, jakie 
prowadziliśmy z moim mężem, odej-
ście jednego z nas byłoby prawdzi-
wym kłopotem.

Jestem babcią, czasami jestem 
wykładowcą, do niedawna byłam 
członkiem komisji badania wypad- 
ków lotniczych. Powiedziałam wy- 
kładowcą, bo od czasu do czasu 
prowadzę wykłady na temat badania 
wypadków lotniczych i o systemach 
zarządzania bezpieczeństwem.

Kiedy zaczęłam skakać, nic 
innego poza skokami nie było ważne. 
Któregoś dnia mama powiedziała do 
mnie: „Może byś poszła na studia,  
a nie tylko sport i sport”. Ale nie po- 
szłam. Ciągle nie było czasu. 

Potem przyszli na świat chłopcy, 
była praca w Instytucie Hydrologii  
i Meteorologii i w pewnym momen- 
cie zaczęło mnie irytować, że czy- 

…gdybyśmy mieli latać, 
to Pan Bóg dałby nam 

skrzydła

pełną świadomość, że będę sama 
musiała się Kasią zajmować. Trakto-
wałam to nawet jako rekompensatę 
za to, co mi się przydarzyło.

To było podczas szkolenia w Dę-
blinie, gdzie jako młody instruktor 
nabierałam praktyki. Odbywaliśmy  
z uczniami skoki. Chłopak podszedł 
do drzwi, odbił się i… zawisł za sa- 
molotem. Wciągałam go z praktykan- 
tką na pokład, gdy w czasie akcji 
nastąpiło pęknięcie naprężonej, sta- 
lowej liny. Zdążyłam odruchowo za-
słonić rękoma głowę i głowa ocalała. 
Lina zabrała mi rękę.

Wszyscy mieliśmy dużo szczę-
ścia. Chłopak przeżył i ja przeżyłam. 
Może to wybór losu, a może nasze 
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Skoki spadochronowe czy lata- 
nie zawsze mają pewną dozę nieprze- 
widywalności, nad którą nie zapanu-
jemy. Gdybyśmy mieli latać, to Pan 
Bóg dałby nam skrzydła. Nie dał. 
Pokonujemy więc pewną barierę, 
która jest barierą życia. Od tego, jak 
do pokonania tej bariery podchodzi-
my, jak się do tego przygotowujemy, 
zależy, czy wrócimy wieczorem do 
domu, czy nie.

Kiedy z kolegami rozmawia- 
liśmy o bezpieczeństwie, o badaniu 
wypadków lotniczych, zawsze mó-
wiłam: „Gdy wychodzicie z domu, 
uporządkujcie swoje sprawy. Nie 
możecie wyjść z domu, nie mając 
świadomości, że wszystko jest ok,  
bo z latania możecie nie wrócić  
i zostawicie wasze rodziny, domy 
z problemami, z którymi nie każdy 
potrafi sobie poradzić. I nie chodzi  
o to, że was w ogóle nie będzie, bo to 
jest najprostsze rozwiązanie. Gorzej, 
gdy wrócicie jako kaleki, ludzie wy- 
magający pełnej obsługi. Bo przez 
to, że chcieliście siebie realizować, 
zmieniliście życie innych osób, które 
za to, że akceptowały wasze hobby, 
będą ponosić konsekwencje waszych 
działań. Musicie mieć tego świa- 
domość.

Jeśli nie możecie zrobić więcej, 
to przynajmniej załatwcie ubezpie-
czenie, żeby ci, z którymi zostanie-
cie, mogli bezpiecznie działać, gdy 
będziecie na wózku albo gdy będą 
bez was”.

Wiem, że to brzmi brutalnie,  
ale lepiej pewne rzeczy nazywać po 
imieniu niż udawać, że ich nie ma. 

Kiedy przeszłam kolejną barierę 
w takim moim rozwoju lotniczym 
i zostałam w 2000 roku zaproszo-
na do komisji badania wypadków 
lotniczych, mój świat się zupełnie 
zmienił. Zmieniła się perspektywa 
patrzenia na lotnictwo. Miałam jakąś 
samoocenę tego, co potrafię, a teraz 
miałam oceniać kolegów. Miałam 
podawać do wiadomości ludzi, co 
zrobiono nie tak albo jak należało 
to i to zrobić. Łatwo się wtedy traci 
przyjaciół. Nie, poprawiam się. Nie 
przyjaciół, tylko znajomych.

Czuję, że jak wyjeżdżam z lot- 
niska, gdzie badałam wypadek,  
i mówią mi do widzenia, to wcale  
nie chcą mnie kolejny raz widzieć. 
Do tego dochodzi jeszcze jeden ele- 
ment. Latanie i ocena innych, gdy 
sama latam i mam prawo do popeł- 
nienia takich samych błędów, zaczy-
na być kłopotem.

Wielu ludzi potrafiło oceniać 
innych i nadal latać, ale zawsze 
towarzyszył temu stres i poczucie, 
że coś tu jest nie tak. Człowiek jest 
postrzegany jako ten super nauczy-
ciel, który ocenia innych, więc niech 
pokaże, jak on to robi. Niech powie, 
co by zrobił. Niech pokaże… po 
czym zapada zdradliwa cisza wy-
czekiwania. Takie etapy w życiu są 
ciekawym doświadczeniem. Trzeba 
nauczyć się z tym żyć.

Moja ogromna satysfakcja  
z tego, że zaczął się w moim życiu  
etap pracy w komisji badania wy- 
padków lotniczych, wynikała ze 
świadomości, że mogłam coś napra-
wić. Mogłam odwdzięczyć się moim 
kolegom, mojemu środowisku za to, 
że pomogło mi wtedy, gdy było  
mi najtrudniej, że nie odwróciło się 
ode mnie, że nie zrezygnowało  

ze mnie. Dlatego chciałam poświę- 
cić całą moją wiedzę i doświadcze- 
nie temu, by nie dochodziło do 
wypadków.

Po całej burzy politycznej  
wokół przyczyn katastrofy smoleń-
skiej odeszłam z komisji. Próbowa- 
no zniszczyć cały nasz dorobek za-
wodowy, bo nie zgadzaliśmy się  
z ustaleniami tak zwanej komisji  
Macierewicza. Robiono z nas 
zdrajców ojczyzny, chowając się za 
immunitetami. Nie broniliśmy się, 
bo nie chcieliśmy dawać szaleńcom 
dodatkowego paliwa do działania, 
ale to po nas nie spływało. To bolało. 

Mnie tym bardziej, ponieważ 
byłam kiedyś reprezentantką kraju, 
marzyłam, by po zwycięstwie usły- 
szeć Mazurek Dąbrowskiego, pilno-
wałam, by polska flaga, z którą  
skakałam ze spadochronem, nigdy 
nie upadła na ziemię. Gdy zatem ktoś 
mi mówi, że jestem zdrajcą, ruskim 
agentem, czy sprzedawczykiem, to 
we mnie się gotuje. 

Od Smoleńska nie uwolnię się 
nigdy. Badanie tej katastrofy dało mi 
stempel na całe życie. Ale jak powie-
działam, nie zamierzam marnować 
życia na walkę z wiatrakami. ■

Tego dnia, gdy późnym wieczorem kolorowe fajerwerki  

zwiastowały zakończenie Święta Gminy Lesznowola, było jak  

w piosence śpiewanej przez Marylę Rodowicz. Najbardziej żal:

…nie zamierzam 
marnować życia na 
walkę z wiatrakami

Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków 

Pierzastych kogucików, baloników na druciku 

Motyli drewnianych, koników bujanych 

Cukrowej waty i z piernika chaty. 
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Choć święto Lesznowoli to  
dzień radosny, melodia tej piosenki  
z dość sentymentalnym refrenem 
jakoś automatycznie pojawiała się  
z tyłu głowy. Na błoniach przed urzę-
dem rozkwitł raj dla najmłodszych. 
Była prawdziwa karuzela z kogutem 
na dachu, wielkie dmuchańce, po 
których można było skakać, byli ku-
glarze i szczudlarze, były duże i małe 
bańki mydlane, były baloniki na 
druciku, czarodzieje, którzy tworzyli 
sztuczny dym, były Babroszki, które 
leciały w kosmos, i całe mnóstwo 
gier i zabaw. Była wata cukrowa, ko-
lorowe lizaki, lody i zimna, owocowa 
granita. Był jarmark jak malowany, 
choć całkiem współczesny.

W gorący czerwcowy dzień 
mieszkańcy Lesznowoli obchodzi-
li doroczne święto gminy. Jedni 
wpatrzeni byli w scenę, na której 
najpierw występował cygański teatr  
muzyczny Terno, a potem w kubań-
skich rytmach Rey Ceballo i Tripula-
tion Cubana, by pod wieczór ustąpić 
miejsca Ivo Orłowskiemu, Całej 
Górze Barwinków, a wieczorową 
porą Ani Dąbrowskiej. Inni miesz-
kańcy skupili się na strawie zupełnie 
innego typu. Pod parasolami rozno-
sił się bowiem zapach grillowanej 
karkówki i przypieczonej, lśniącej 
kiełbaski.

Po zaspokojeniu pierwszego 
głodu, zarówno tego duchowego, jak 
i tego kulinarnego, przedstawiciele 
lesznowolskich szkół przystąpili do 
pojedynku na wiedzę, który powoli 
staje się stałym elementem święta. 
Jakie gminy graniczą z Lesznowolą? 
W jakich miejscowościach znajdu-
ją się zastępy Ochotniczej Straży 
Pożarnej? Wymień sławne zabytki 
gminy? Jakie znane osoby tu miesz-
kają? Gdzie ma siedzibę Centrum 
Sportu? Odpowiedzi były różne, nie 
zawsze zgodne z prawdą, ale zawsze 
przemyślane. Najlepiej wypadli 
uczniowie szkoły w Łazach, którzy 
wspięli się na podium jako pierwsi  
i nie kryli radości.

Kolorowe 
   jarmarki

Kto prawdziwy jarmark zna tylko 
z piosenki, za rok powinien przyjść 
na błonia przed Urzędem Gminy, 
gdzie odbywa się doroczne święto-
wanie. Trudno powiedzieć, czego tu 
nie ma, i trudno sklasyfikować to, co 
jest. Stoiska z chałwą obok tatarskich 
specjałów, miody prosto z pasieki, 
zimna lemoniada i gorąca czekolada,  
ciasteczkowa biżuteria Natalii, plu-
szowe przytulanki prosto do serca  
i wiklinowe kosze obok brzozowych 
grajków i Koziołka Matołka, który 
poszedł w świat. A na koniec fajer-
werki i pokaz sztucznych ogni.

W 1471 roku pojawiła się pierw-
sza wzmianka o Lesznowoli, kiedy to 
przy podziale księstwa warszawskie-
go księciu Konradowi III Rudemu 
przypadało Piaseczno wraz z okoli- 
cznymi wsiami, między innymi  
z Leśną Wolą. Dziś tamta Leśna Wola  
obchodzi swoje święto jako Leszno-
wola, znana w Polsce podwarszawska 
gmina. Czas robi swoje. ■
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Nad stawem w Nowej Woli siedział na ławce mężczyzna i patrzył 
na śmigające po wodzie ślizgi modeli elektrycznych. Przechodząc 
obok, zagadnęliśmy go o głębokość stawu. Po chwili, gdy śmiejąc 
się, powiedział, że jest „chłopo-pilotem” ze Zgorzały, wiedzieliśmy, 
że trafiliśmy na mieszkańca gminy, którego trzeba poznać.

Moje małe 
królestwo

W wielu gospodarstwach w czasie kilkudziesięciu 
lat dziennikarskiej pracy człowiek był, wiele dziwnych 
rzeczy na wsi widział. Wiejskie podwórka bardziej czy 
mniej zadbane były zawsze wiejskimi podwórkami.  
Z kotem, krzątającym się drobiem, ze sprzętem rolni-
czym stojącym często pod gołym niebem. 

Gdy otworzyła się brama prowadząca do gospodar-
stwa Mirosławy i Pawła Seligów, zaskoczenie tym, co 
zobaczyliśmy, było tak duże, że trzeba było zadać sobie 
kilka pytań. Gdzie jesteśmy? Kim jest gospodarz tego 
obejścia? Czy to jest na pewno gospodarstwo rolne? 

Na wszystkie te pytania chętnie odpowiedział wycho-
dzący na powitanie, poznany przy stawie w Nowej Woli, 
Paweł Seliga.

Ma być przyjemnie 
– Wiem, że to, co tu jest, co widać, może zaskaki- 

wać. Ale czy nie jest to zaskoczenie przyjemne? Czy 
obejście w gospodarstwie rolnym musi być szare, nie-
chlujne i przygnębiające? – zapytał gospodarz.

– Wiele osób jest zaskoczonych, widząc to, co tu  
jest, i powiem, że mnie to nawet bawi i cieszy. Bo do- 
kładnie taki efekt chciałem osiągnąć. Żeby po tym 
podwórku przyjemnie było chodzić. Robota w polu jest 
ciężka, brudna, to niech obejście będzie czyste, koloro- 
we i przyjemne.

Za tymi drzwiami, przy których na murze wisi  
kolekcja podków, kuźni nie ma. To jest moje małe kró-
lestwo. W każdym gospodarstwie musi być warsztat, bo 
zawsze może zdarzyć się awaria, trzeba coś naprawić, 
coś zrobić. Ja potrafię posługiwać się różnym sprzętem, 
obsługiwać różne maszyny, naprawiać silniki. Wszystko, 
co tu jest: klucze, narzędzia, przyrządy, są dlatego, że 
były mi potrzebne, są potrzebne lub potrzebne będą. 

Żeby człowiekowi w warsztacie było przyjemnie, na 
ścianie wisi plakat z piękną Marilyn Monroe w słynnej 
scenie z amerykańskiego filmu „Słomiany wdowiec”,  
w której aktorka stara się przytrzymać uniesioną podmu-
chem z kanału wentylacyjnego metra sukienkę.

Obok na trójwymiarowym zdjęciu brytyjski aktor  
i reżyser, gwiazdor kina niemego, Charlie Chaplin  
w filmie „Brzdąc”. 

– Oglądałem ten film, gdy byłem dzieciakiem, i zrobił 
na mnie takie wrażenie, że gdy zobaczyłem to zdjęcie, 
musiałem je kupić – wyjaśnia pan Paweł.

– Wiele rzeczy wieszam w warsztacie nie dlatego,  
że je do warsztatu kupuję, tylko dlatego, że żona nie lubi, 
jak w domu jest czegoś za dużo – wyznaje ze śmiechem 
pan Paweł.

– Samoloty wiszą, bo kolega był w fabryce Airbusa  
i przywiózł je na pamiątkę. Zawsze ktoś mi coś pod- 
rzuci. Mój kuzyn jest emerytowanym dziennikarzem  
i pisze o lotnictwie, więc często mi jakieś plakaty i sa- 
moloty przynosi. Sam jestem pilotem, więc nie ma się 
czemu dziwić.

O, tu mam na przykład stary siekacz do kartofli. 
Wprawdzie świń nie hoduję, kartofli uparowanych nie 
muszę siekać, ale znalazłem dla niego inne zastosowanie. 
Teraz jest naostrzony, zakonserwowany i gdy przyjdzie 
czas, a każdego roku przychodzi, na pewno po niego 
sięgnę. Używam go do krojenia czosnku.

W naszym gospodarstwie specjalizujemy się w kwa- 
szeniu ogórków i w związku z tym używamy dużo czo- 
snku. Żeby nie męczyć się nożem, mam specjalne wiadro 
z drewnianym dnem, wrzucam czosnek, biorę siekacz, 
ciach, ciach i posiekany. Proste jak budowa cepa. Kiedyś, 
gdy robiliśmy to ręcznie, matka siedziała z nożem cały 
dzień i obierała czosnek, a ja robię to w ciągu minuty.

Kosa też się przydaje, bo do ogórków potrzebny jest 
wysoki koper, więc koszę go na pokos i gotowe. 

A tu, na tej pustej, białej ścianie zrobiłem sobie taką 
artystyczną i symboliczną, co chcę podkreślić, instalację. 
Pomyślałem, że muszę coś z tą ścianą zrobić, i zbudowa-
łem taki drewniany wiatrak. Zainstalowałem go na tej 
białej ścianie i czegoś mi brakowało. Przyszło mi wtedy 
do głowy skojarzenie. Don Kichot i walka z wiatrakami.  
Niewiele myśląc, dorysowałem Don Kichota i jego gier- 
mka Sancho Pansę. Najpierw zrobiłem to na papierze,  
a potem przeniosłem na ścianę. Wymyśliłem nawet tytuł 
dla tej instalacji – „System”. A wiecie, co to jest system? 
Walka z wiatrakami. Walka z czymś, co jest nie do poko-
nania. Potem bekę pod kwiaty przytargałem, domalowa-
łem zieloną górkę i tak wyszło.

…wszyscy jesteśmy w jakimś 
sensie Don Kichotami albo 

nimi bywamy
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Proste rozwiązania
– A teraz pokażę jeszcze jeden mój patent. W Polsce 

przez tyle lat produkowano ciągniki Ursus C-330. One 
nigdy nie miały wskaźników zużycia paliwa. Rolnik nie 
wiedział, kiedy mu ciągnik stanie i będzie musiał dygać 
piechotą po bańkę czy wiadro z paliwem. A ja zawsze 
wiem, ile mam paliwa w zbiorniku.

Pomysł jest prosty, zaczerpnięty z lotnictwa. Pod- 
łączyłem igielitową rurkę z pompką paliwową. Przymo-
cowana jest do kabiny ciągnika, a poziom paliwa, jaki  
w niej jest, pokazuje mi poziom paliwa w zbiorniku ciąg- 
nika. To mnie nigdy jeszcze nie zawiodło. 

Tu mam takie plastikowe ptaki, które miały od-
straszać gołębie zjadające kapustę. Ponieważ kapusty 
sadzimy dużo, zainwestowałem w te strachy, bo jak tylko 
sadziliśmy kapustę, to zlatywały się gołębie i było po 
kapuście. Strachy jednak działały skutecznie tylko jakieś 
cztery godziny, dopóki ptaki nie zorientowały się, że to 
drapieżniki sztuczne. Wiszą więc teraz na płocie, jako 
pamiątka chybionej inwestycji. 

Przy płocie stoją dwa cenne eksponaty. Rower po 
mojej mamie nieboszczce i pług konny po ojcu.

Mam też prywatną stację paliw. Genialne, proste roz-
wiązanie, bo ja robię rozwiązania proste. To jest zbiornik 
na tysiąc sto litrów. Biorę go na ciężarówkę i jadę po 
paliwo albo cysterna przywozi mi paliwo na podwórko. 
Jest zawór, przewód i zwykły wodomierz od ciepłej 
wody. Podjeżdżam ciągnikiem, otwieram zawór, widzę, 
ile mam w zbiorniku paliwa, i wiem, ile pobrałem.

To wszystko ma dla mnie swoją wymowę, bo przy-
pomina mi szkołę. Mieliśmy wspaniałą nauczycielkę 
polskiego i ona nam tłumaczyła, o co w tej donkiszoterii 
chodzi. Człowiek był młody, to nie rozumiał, co mówiła. 
Po prostu był jakiś idiota, błędny rycerz i wszystko.  
Po co szukać ideologii? Ale jak ktoś był w Hiszpanii,  
w Andaluzji, i zobaczył, że tam takich rzeczy jest dużo, 
to dochodzi do wniosku, że ta donkiszoteria jest nadal  
w życiu obecna. Uważam, że wszyscy jesteśmy w jakimś 
sensie Don Kichotami albo nimi bywamy.

Na dachu mam poobijany, pokaleczony samolot,  
który ciągle leci i walczy. Tę pracę zatytułowałem „Pol-
skie skrzydła”. Tak jak polskie skrzydła jest poobijany  
w walce, walczący i dumny. Jest wysoko i leci.

Obok mam rękaw lotniczy i różę wiatrów. One nie 
mają nic wspólnego z samolotem. Są mi pomocne przy 
wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych. Nie wycho-
dząc z domu, obserwuję rękaw i jestem w stanie określić 
siłę i prędkość wiatru. Wiem, czy mogę zrobić opryski 
chemiczne, czy nie.
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akrobacje. Gdy odpowiedziałem, że zapomniałem przy-
piąć, powiedziała: „Paweł, to jest najpiękniejsza odznaka 
szybowcowa. Musisz ją nosić”. I nosiłem. A te zawody  
o podwiązkę wygrałem. Pelagia Majewska przyniosła  
mi szczęście.

Moja przygoda z lataniem skończyła się, gdy założy-
łem rodzinę i urodziły się nam dzieci. Już nie mogłem 
spędzać na lotnisku po dziesięć czy dwanaście godzin. 

– Gdyby nie skończył z lataniem, pewnie poleciałby na  
księżyc – śmieje się, słuchając opowiadań męża, pani Mirka. 

Pochodzili z jednej gminy, ale poznali się, gdy Mirka 
miała szesnaście lat. 

Gospodarstwo
– Któregoś dnia mama zaprosiła mnie i brata na 

poważną rozmowę o przyszłości. Zapytała, który z nas 
obejmie gospodarstwo. Brat, który był do tego przygoto-
wywany, skończył szkołę ogrodniczą, powiedział, że go 
to nie interesuje. Ja też nie miałem ochoty, ale poczułem 
jakiś wewnętrzny obowiązek. Pomyślałem, że nie można 
zmarnować pracy rodziców i powiedziałem: „Dobrze. 
Ja to wezmę”. 

Musiałem skończyć policealne studium ogrodnicze. 
Jako pracę dyplomową zrobiłem poduszkowiec i dosta-
łem za niego nagrodę. Tak zostałem gospodarzem. 

Teraz specjalizujemy się w kwaszeniu ogórków.  
Robimy tego jakieś dwieście beczek, które trzymamy  
w chłodni, bo nasi kontrahenci potrzebują ich przez cały 
rok. Kwasimy około dwudziestu ton. Dawniej, gdy nie 
było beczek plastikowych, sam robiłem za bednarza. 
Tłukłem beczki przez całe wakacje. 

Pamiętam, mieliśmy takiego bednarza, który jak 
zrobił cztery beczki, to szedł do sklepu i wracał pijany. 
Musiałem za niego robotę kończyć. Nauczyłem się więc 
składania beczek, nabijania obręczy i w wakacje mia- 
łem zajęcie.

Wspomnienia
– Kiedy rodzice zaczynali gospodarzyć w tym miej-

scu, była tu tylko łąka, stary sad po dziadkach i pusty 
plac. Ojciec z dziada pradziada pochodził stąd. Akt 
własności ziemi mam zachowany. Jest pisany cyrylicą. 
Seligowie są tu od pokoleń. Matula natomiast pochodziła 
z Podolszyna, z sąsiedniej wsi. Był jednak czas, gdy oj-
ciec jako pracownik poczty dostał pracę w Warszawie na 
Poczcie Polskiej i przed okupacją dziadkowie na krótko 
zamieszkali w Warszawie na Siennej.

Gdy wybuchła wojna, a potem powstanie, na szczę-
ście mieli dokąd uciekać i wrócili na gospodarstwo. 

Mama jako dziewczyna chodziła do liceum im. Kle-
mentyny Hoffmanowej w Warszawie. Latem szła piecho-
tą boso z Podolszyna do stacji kolejowej w Jeziorkach, na 
stacji zakładała buty, bo takie tu były drogi, i jechała do 
Warszawy. 

– Ja też jeździłam do liceum Hoffmanowej, ale nie 
chodziłam do stacji w Jeziorkach boso – mówi pani Mi-
rosława. – Chodziłam po błotnistych drogach w butach, 
ale zakładałam na nie foliowe reklamówki, które zdejmo-
wałam na stacji.

– Rodzice uprawiali ziemniaki, zboże, niewiele 
warzyw, bo żeby uprawiać warzywa, które ręcznie trzeba 

Drugą naszą specjalizacją jest uprawa i kwaszenie 
kapusty. Robimy tylko to, co się jeszcze opłaca. Reszta 
upraw nie miałaby sensu. W tych zamykanych kadziach, 
w naturalnej chłodni jest kapusta kwaszona z dodatkiem 
curry. To się kilka miesięcy maceruje i potem wędruje 
do pasteryzatorów. Po pierwszej pasteryzacji stoi jeszcze 
miesiąc, żeby się wszystkie smaki przegryzły. Po mie-
siącu trafia do mieszalni, gdzie dodawany jest majonez, 
potem następuje kolejna pasteryzacja i gotowy duński sos 
remolada trafia do butelek. Nasi kontrahenci zaopatrują  
w ten sos stacje benzynowe. Można go dodawać do  
hot dogów. 

Pokażę jeszcze ogród, który właśnie zakładam  
w miejscu starej świetlicy, bo odzyskaliśmy po latach ten 
plac, gdy świetlicę rozebrano, bo groziła zawaleniem.  
W maju jeszcze była tu jama w ziemi, a dziś jakoś to  
już wygląda.

Mamy troje dzieci. Dwóch synów i córkę. Rozmowy 
na temat przejęcia po nas gospodarstwa nie będzie, bo to 
jest już zdecydowane. Gospodarstwo bierze najmłodszy. 
Nawet już wziął się za robotę. 

Gdy byłem chłopakiem, ojciec wysyłał mnie do mły-
na w Jankach, żebym zmełł zboże na śrutę. U młynarza 
na drzwiami wisiała deska, a na niej był wyryty napis: 
„Od myszy do cesarza wszystko żyje z gospodarza”. Dziś 
taka deska jest u mnie, a ponieważ zauważyłem  
w młynie robaki, ciąg ten wydłużyłem: „Od robaczka do 
cesarza wszystko żyje z gospodarza”. Warto, żeby wszy-
scy o tym pamiętali. ■

było pielić, potrzebni byli ludzie – opowiada dalej pan 
Paweł. – Ziemia była dobra, wypoczęta, więc wszystko 
rosło i dało się z tego żyć, były z tego pieniądze. Dodat-
kowo mieli szczęście, bo ojciec poznał na skupie mili-
cjanta z Iwicznej, a oni tam w jednostce potrzebowali 
człowieka, który by im od ręki dostarczał warzywa do 
stołówki. Zgadali się i przez dwadzieścia lat przyjeżdżali 
do nas samochodami milicjanci z Iwicznej, ładowali  
i zabierali towar.

Ojciec wstawał o czwartej rano, szedł w pole, wracał 
późno i do północy tłukł się z obrządkami. Właściwe 
wychowywała nas mama. Ojciec miał na imię Henryk, 
a mama Danuta. Był dziewięć lat starszy od matuli, ale 
układało im się nieźle. Małżeńskich scen ponadnorma-
tywnych nie było.

Mama chciała nas wychować na porządnych ludzi.  
Ja byłem grzeczny, a brat nie bardzo, więc matka krzy-
czała do ojca: „Heniek, weź coś z nim zrób. Weź mu 
wlej”. Ale ojciec nigdy na nas ręki nie podniósł. To raczej 
mama łapała czasem za sznur od żelazka, ojciec nigdy.

Nasze dzieciństwo to była szkoła w Dąbrówce,  
do której chodziliśmy sześć dni w tygodniu piechotą.  
I piechotą do kościoła w Pyrach na religię. Trzy kilome-
try w jedną i trzy w drugą stronę. Nikt nas nie odwoził  
i nie przywoził. Raz była tak ostra zima, taka zamieć, że 
błądziliśmy po polach, wracając ze szkoły. Matka coś 
wyczuła i posłała po nas ojca. Znalazł nas, przerażonych 
kajtków gdzieś w polu, bo zgubiliśmy drogę. Byliśmy 
chyba w drugiej klasie. 

Rodzice wymyślili, że starszy syn zostanie na 
gospodarstwie, a ja będę się uczył i pójdę swoją drogą. 
Matka mnie pytała, co chcę w życiu robić, a ja miałem 
piętnaście lat, patrzyłem na matkę i czekałem, co ona mi 
poradzi. Co ona chce, żebym robił. 

W informatorze o szkołach wyczaiłem, że przy PLL 
Lot na Okęciu jest szkoła przyzakładowa szkoląca me-
chaników lotniczych. Była to szkoła dwuetapowa. Naj-
pierw trzeba było skończyć szkołę zawodową, a potem 
technikum. Razem osiem lat. Mówiliśmy, że kończymy 
Sorbonę, bo poziom nauczania był bardzo wysoki.

W czasie nauki wstąpiłem do aeroklubu warszaw-
skiego, bo chciałem latać. Mogłem wprawdzie latać jako 
mechanik pokładowy, ale chciałem jako pilot. W drugiej 
czy trzeciej klasie technikum już miałem licencję pilota 
szybowcowego. 

Pamiętam, jak jednego roku brałem udział w zawo-
dach o „podwiązkę Pelagii Majewskiej”, kobiety pilota, 
instruktora samolotowego i szybowcowego, która miała 
na swoim koncie wiele szybowcowych rekordów kraju  
i świata. Była drugą na świecie kobietą, która w 1960 roku 
otrzymała najwyższe światowe odznaczenie szybowcowe 
– Medal Lilienthala. Na tych zawodach pani Pelagia jako 
instruktorka siedziała w szybowcu za moimi plecami.

Zapytała mnie, dlaczego nie noszę w klapie srebrnej 
odznaki szybowcowej, którą zdobyłem za szybowcowe 

fot. z archiwum prywatnego państwa Seligów

moja Lesznowola
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Wszyscy dobrze się bawimy,  
w spartakiadzie zwyciężymy – nad 
głowami maluchów powiewały spe- 
cjalnie przygotowane hasła. Panie 
przedszkolanki próbowały zapano-
wać nad każdą grupą, ale – jak wia-
domo – sportowcy to indywidualiści. 
Ponieważ tego dnia słońce mocno 
prażyło, butelki z wodą stanowiły 
najważniejszy element wyposażenia 
każdego zawodnika. 

Zanim przedszkolaki stanęły  
w równych szeregach na stadionie, 
trzeba jeszcze było posprawdzać za-
wiązane buty i pozakładać twarzowe 
chustki na głowy sportowców, którzy 
zapomnieli o czapeczkach. Potem 
zaczęły się zawody. 

Konkurencje były cztery plus 
piąta, w której wystartowali tylko 
opiekunowie. W połowie spartakiady 

nastąpiła nieoczekiwana przerwa 
techniczna, kiedy okazało się, że 
większa grupa zawodników po uga- 
szeniu pragnienia nagle opuściła 
stadion i postanowiła wyruszyć  
w stronę toalet. 

W takich właśnie sytuacjach  
najlepiej potwierdza się powiedzenie,  
że są sprawy ważne i ważniejsze. 
Kiedy więc zawodnicy załatwili spra- 
wę najważniejszą, powrócili do spor-
towej rywalizacji. 

Były slalomy wokół przeszkód, 
biegi do słupka i z powrotem, były 
też rzuty woreczkami do celu. Wszy- 
stkie konkurencje dokładnie pokazy-
wali starsi już koledzy gimnazjaliści, 
a maluchy z większą lub mniejszą do- 
kładnością próbowały je powtórzyć. 

Nie było przegranych, a każdy 
był zdecydowanie zadowolony  

z własnego występu. W razie pot- 
knięć w pogotowiu zawsze była pani 
przedszkolanka, która rozmasowała 
kolano albo pomogła pokonać trudny 
olimpijski tor.

Jak się okazało, rywalizacja  
była tak równa, że wszystkie przed-
szkola zajęły sprawiedliwie pierwsze 
miejsce. Powrót więc odbył się z sym- 
boliczną tarczą, a na dodatek z praw-
dziwym dyplomem i pucharem dla 
każdego przedszkola. A ponieważ  
na olimpiadach rozdawane są me-
dale, tych też nie mogło zabraknąć. 
Przy dźwiękach znanej wszystkim 
wielkim sportowcom piosenki bry-
tyjskiego zespołu Queen We are  
the champions, każdy z przedszko-
laków odbierał swój własny – naj-
częściej pierwszy w życiu i od razu 
złoty – medal.

Mają od trzech do sześciu lat. W kolorowych koszulkach i obowiązkowych czapeczkach 

punktualnie o 10.00 przybyli na XVI Spartakiadę Przedszkolaków „Lesznowola 2018”. 

Najpierw, jak przystało na poważną imprezę, wszyscy zawodnicy przedefilowali w parach 

wokół stadionu, a potem rozpoczęła się ostra rywalizacja.

To dopiero 
zawody!

Z dobrze poinformowanych  
źródeł wiemy, że po zakończeniu 
olimpiady strudzeni zawodnicy 
rozjechali się do swoich przedszkoli, 
zjedli z apetytem obiad i szybko 
poszli spać, by zregenerować siły.

Na pomysł imprezy, która na 
stałe weszła do kalendarza imprez 
Centrum Sportu w Lesznowoli, wpa-
dła szesnaście lat temu pani Joanna 
Kucewicz, wtedy dyrektor przed-
szkola w Jastrzębcu, a dziś dyrektor 
przedszkola Calineczka w Łazach. 
Uczestnicy pierwszej spartakiady 
mają dziś po dwadzieścia parę lat. 
Czy pamiętają jeszcze tamte emocje? ■
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Odwiedziliśmy Hannę Serwinek w domu, 
dzień po spartakiadzie przedszkolaków i dwa 
dni przed uroczystym pożegnaniem. Gdy na 
piątkowe popołudnie została zaproszona do 
szkoły, podejrzewała, że coś się szykuje, ale 
nie wiedziała, że będzie to aż taki ładunek 
życzliwości, szacunku i sympatii. Trzeba było 
sobie na to przez trzydzieści sześć lat zasłu-
żyć. I to jest powód, dla którego postanowili-
śmy panią dyrektor odwiedzić i trochę o niej 
opowiedzieć. Także tym, którzy znali ją jako 
wychowawcę i dyrektora. Znali służbowo,  
ale nie znali prywatnie. 

Nauczycielska rodzina 
– Czekając na państwa, przeglądałam albu-

my ze zdjęciami i postanowiłam jednak zrobić 
z tym wszystkim porządek – powiedziała na 
dzień dobry pani Hanna i jakby usprawiedli-
wiając się, dodała. – Moja siostra powiedziała, 
że zrobiła nareszcie porządek w zdjęciach. 
Powkładała wszystko w albumy. I ja też będę 
musiała tak zrobić, a część rzeczy to pewnie 
gdzieś oddam, bo to nie są zdjęcia, tylko slajdy 
z bardzo, bardzo dawnych czasów. 

Przy okazji znalazłam artykuł o tacie. Nie  
wiem, z jakiej to gazety, nie wiem, kto i z ja- 
kiej okazji go napisał, bo nie ma autora i nie  
ma tytułu gazety. Papier już zżółkł ze starości, 
wyblakło zdjęcie zrobione jak do legitymacji, 
ale tekst pod tytułem „Druh Mietek” ma dla 
mnie szczególne znaczenie, bo przypomina  
mi prawdę o ojcu. 

„O ile jest prawdą, że każdy z nas może być 
autorem książki, której kanwą byłoby jego ży-
cie, to po pióro powinien był sięgnąć człowiek, 
którego często spotkać mogłeś na lubelskiej uli- 
cy w harcerskim mundurze, o kpiarskich oczach,  
śmiejący się często i chętnie, a mówiący bez 
ogródek, często rubasznie. I gdyby, załóżmy, 
powstał ten zapis pięćdziesięciu czterech lat 
życia hm PL Mieczysława Dziubka, nie byłoby 
w nim niezwykłych zdarzeń. Byłaby to kroni-
ka powojennego Lublina i losów licznych lu-
dzi, tych, którzy zaszli wysoko, i tych, którzy 
trafili na boczny tor. 

Wiem, i wiem to na pewno, że byłoby na tych  
stronach o mądrym szacunku dla drugiego czło- 
wieka, niezależnie ile ma lat, co myśli, czego prag- 
nie. Byłaby anegdota…” – pisał nieznany nam autor.

– Tata nie żyje od 1981 roku. On też, tak 
jak ja, był nauczycielem – mówi pani Hanna.  
– Jestem w rodzinie trzecim pokoleniem nau- 
czycieli. Mam tam na ścianie zdjęcia. Moja 
babcia i dziadek byli nauczycielami. 

fot. z archiwum prywatnego Hanny Serwinek

– Nigdy w życiu nie byłam tak 
wzruszona, jak na tym pożegna-
niu – powiedziała pani dyrektor 
Hanna Serwinek, którą kilka dni 
przedtem widzieliśmy, jak otwie-
rała spartakiadę przedszkolaków 
na stadionie przy szkole w Lesz-
nowoli. Pani dyrektor w tym mie-
siącu żegnała się ze swoją szkołą, 
swoimi przedszkolakami, kolegami 
i rodzicami dzieci, z których wielu 
było kiedyś jej uczniami.

To jest babcia z moją mamą, która stoi pośrodku, a obok ciocia 
i wujek (rodzeństwo mamy). Z tego zdjęcia tylko mama nie była 
nauczycielką. Ciocia i wujek też nimi zostali. Obok jest dziadek ze 
swoją siostrą – również nauczyciele. Tam wyżej jest mój tata, także 
nauczyciel.

Mam siostrę, która jest nauczycielką, i jest jeszcze w Koszalinie 
kuzynka, która uprawia ten zawód. Koniec. Już żadne z naszych 
dzieci nie chce być nauczycielem.

Pochodzę z Lublina. Babcia mieszkała w Lesku, a później,  
to było jeszcze przed wojną, dostali z dziadkiem nakaz pracy i byli 
nauczycielami we wsi Siedliszcze koło Włodawy. Prowadzili szko-
łę i byli jej kierownikami. 

Podejrzewam, że babcia, gdyby się dowiedziała, ilu teraz ucz- 
niów jest w szkole, bardzo by się zdziwiła. U niej w klasie było po 
troje, czworo, pięcioro dzieci. Maleńka to była szkoła. A w naszej  
szkole w Lesznowoli mam tysiąc dwustu uczniów. Wielka to różni-
ca i wielkie byłoby zdziwienie babci.

Pamiętam, że jak mama zachorowała, to ja też do tej babcinej 
szkoły chodziłam. Babcia wzięła nas z siostrą do siebie, bo tata sam 
by nie dał rady nami się opiekować. 

Tata chyba zaszczepił we mnie harcerstwo, gdy byłam jeszcze 
dzieckiem. Odkąd pamiętam, należałam do harcerstwa i przeszłam 
wszystkie szlify, aż doszłam do stopnia harcmistrza. Wszystko to 
było w Lublinie. 

Fajne 
to były 
czasy

…jestem w rodzinie trzecim  
pokoleniem nauczycieli
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Tu mam nawet zdjęcia z obozu. Mój tata 
powiedział, że nigdy nie założy czerwonej 
krajki i nie założył. Kiedy umarł w stanie wo-
jennym, był problem na pogrzebie, bo harcerze 
nie weszli do kościoła. To było w Lublinie. 
Pogrzeb był normalny, zgodny z obrządkiem 
katolickim, bo tak sobie życzyliśmy, i nikt 
z władz harcerstwa do kościoła nie wszedł. 
Weszli tylko moi koledzy z kręgu instruk-
torskiego, a z chorągwi nie wszedł nikt, choć 
przed pogrzebem wzięli od nas wszystkie taty 
odznaczenia. Myśleliśmy, że te odznaczenia 
wniesie do kościoła jakaś oficjalna delegacja, 
ale ponieważ to był czas, gdy harcerstwo było  
z władzą, a kościół z opozycją, oficjalna dele-
gacja do kościoła nie weszła. 

Moje harcerstwo
– Przez wiele lat byłam instruktorem zu-

chowym. Prowadziłam małe zuchy. Lubiłam tę 
pracę do tego stopnia, że poszłam najpierw do 
szkoły pedagogicznej, skończyłam ją, a potem 
dopiero na studia. To była policealna szkoła pe-
dagogiczna, studium wychowania przedszkol-
nego z edukacją wczesnoszkolną. Właściwie 
to się nazywało nauczanie początkowe, chyba 
najlepiej przygotowujące do pracy. Studia wyż-
sze już nas tak nie przygotowały jak ta szkoła. 

Później skierowano mnie na studia do Warszawy. To była  
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, a teraz Akademia Pedagogiki  
Specjalnej na Szczęśliwicach. Po jakimś czasie, gdy już mieszka-
łam w Warszawie, zrobiłam studia podyplomowe. 

Z początku trochę pracowałam w Lublinie. Babcia po skończe-
niu pracy przeniosła się z dziadkiem do Warszawy. Rodzice byli 
w Lublinie. Gdy wyszłam za mąż, mój wujek kupił tu w gminie 
gospodarstwo i nas w 1982 roku do Lesznowoli ściągnął. Z czasem 
kupiliśmy sobie działkę, budowaliśmy się powolutku, bo byliśmy 
tak wychowani, żeby nie brać kredytów, więc trzeba było oszczę-
dzać i z oszczędności budować.

Pracę w szkole w Lesznowoli rozpoczęłam w 1982 roku. Gdy 
na świat przyszły dzieci, trzeba było po pracy iść do domu, opieko-
wać się nimi i tak zostało. 

Może trochę mi szkoda, bo harcerstwo bardzo lubiłam. W szcze- 
pie harcerskim, który tata prowadził, mieliśmy kilka różnych 
drużyn. Była drużyna turystyczna i teatralna. Był teatrzyk kukieł-
kowy Gęguś, więc dla mnie to nie problem w takim teatrze zagrać. 
Była też drużyna filmowa, ale kręceniem filmów zajmowali się 
koledzy. Później widziałam nazwiska kilku z nich jako operatorów 
filmowych. Poszli dalej w tym kierunku. 

Bardzo lubiłam pochody pierwszomajowe. Jako drużyna har- 
cerska dostawaliśmy samochód i ubrani w turystyczne stroje jecha-
liśmy w pochodzie razem ze śpiewającą młodzieżą i zespołami ta-
necznymi. To było coś w rodzaju festynu. Po pochodzie dostawało 
się dwa złote na lody i to było piękne w tamtych czasach. A Święto 
Pracy nie jest świętem komunistycznym. 

Kiedyś zakończenie roku szkolnego było zwykłe i normalne. 
Pani dyrektor, przemówienia, wręczenie nagród. Myśmy się cieszy-
li, jak ktoś dostał nowy podręcznik na kolejny rok szkolny. Nie to, 
że komplet, każdy dostał inny. Czasami wspominam tornistry  
z tektury. Gdy wracałam ze szkoły w Lublinie, a Lublin jest poło-
żony na górkach, to tornister pod pupę i się zjeżdżało. Wiedziałam, 
że w domu będzie bura, bo w tornistrze pełno śniegu, tornister 
zniszczony, ale co tam. 

To były fajne czasy. Wyjeżdżało się na obozy. Kiedy była 
budowana magistrala kolejowa ze Związku Radzieckiego do Huty 
Katowice, to my w czasie obozu pracowaliśmy przy torach kolejo-
wych. Obóz był za darmo, więc te dzieci, które nie miały pienię-
dzy, inaczej nigdzie by nie mogły wyjechać.

 Cztery godziny dziennie pracowaliśmy 
przy torach. To nie była ciężka praca. Zbiera-
liśmy szyszki na pasach bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. Wygrabialiśmy je przy torach. 
Tory szły przez piękny Roztoczański Park 
Narodowy, którego niejedno dziecko pewnie 
by nigdy nie zobaczyło. Jeździliśmy na ten 
obóz do Zwierzyńca przez kilka lat. Tam były 
dzieci z przypadku. Kto się trafił, to jechał. 
Nie zawsze to byli harcerze, choć chorągiew 
lubelska była organizatorem i nie zawsze to 
były dzieci z Lublina.

Jednego roku byli na przykład lotnicy  
z Dęblina. Bardzo fajni chłopcy ze szkoły. 
Wtedy na każdego opiekuna grupy przypadało 
trzydzieścioro, czterdzieścioro dzieci. Teraz 
na jedną osobę byłoby najwyżej osiemnaścio-
ro. Była to młodzież ze szkoły średniej, a ja 
byłam niewiele od nich starsza. Jednak tamta 
młodzież i dzisiejsza to dwa światy. Oni byli 
bardzo zdyscyplinowani.

Szkoła
– W szkole podjęłam pracę jako nauczy-

ciel edukacji wczesnoszkolnej i tak było przez 
wszystkie lata. W 2010 czy 2011 roku przesta-
łam prowadzić klasę. Nie dało się pogodzić  
pracy wychowawcy, jeżdżenia z klasą i jedno-
cześnie funkcji wicedyrektora szkoły. Za dużo 
obowiązków, za duża szkoła. Pierwszy raz zre-
zygnowałam z bycia wicedyrektorem szkoły 
po pięciu latach, kiedy urodził mi się najmłod-
szy syn. Potem, gdy go trochę odchowałam,  
w 2005 roku wróciłam na stanowisko i byłam 
na nim do tej pory. 

Wiele przez ten czas przeżyłam. Szkoła 
była kilka razy rozbudowywana, powiększana. 
Zmieniały się miejsca i pokoju nauczycielskie-
go, i sal lekcyjnych. Czasem trudno uwierzyć,  
że w danym miejscu coś było. Mówię: „Wyo- 
braźcie sobie, że pokój nauczycielski był w tym 
miejscu, gdzie teraz jest ubikacja chłopców na 
parterze. – Taki malutki? – Taki malutki”. Było 
nas bardzo mało nauczycieli. Może z piętnastu. 

Teraz jest to olbrzymia szkoła i około  
stu czterdziestu nauczycieli. Dziesięć razy 
więcej niż wtedy, gdy zaczynałam. To jest już 
taka mała korporacja. Ponieważ gmina bardzo 
dba o szkoły, dla dzieci z problemami mamy 
nauczycieli wspomagających, po kilku w każ-
dej specjalności. Są różne zajęcia dodatkowe  
i jest ich wiele. 

Kiedy zaczynałam tu pracę, wieś była dość 
biedna. To się bardzo zmieniło. Pamiętam, że 
jak przychodziły dary, nie powiem dokładnie 

skąd, ser żółty czy jakieś ubrania, to były rozdawane dzieciakom,  
a one zabierały je do domu. Rodziny były wielodzietne i nie uwie-
rzycie, ale dzisiaj są to ludzie, którzy bardzo dobrze sobie radzą. 
Mają własne firmy, mimo że było po pięcioro i sześcioro rodzeń-
stwa w domu. Dzieci się wykształciły i są bardzo dobrymi ludźmi. 

Miałam uczennicę, która była wicedyrektorem banku leszno-
wolskiego, trzy moje uczennice pracują w szkole, zostały nauczy-
cielkami. Dwie w przedszkolu, jedna w szkole. To jest takie miłe 
dla człowieka. Z tego, co śledzę, bo każdy nauczyciel jest ciekawy, 
jak sobie radzą dzieci, które były bardzo dobrymi czy słabszymi 
uczniami, to wszyscy nasi podopieczni jednak coś skończyli i coś 
robią. O takich, żeby nic nie robili, nie słyszałam.

Bardzo dobrze pamiętam pierwszą klasę, którą uczyłam, i mam 
sentyment do klasy 3b, tej ostatniej. I w jednej, i w drugiej kla-
sie byłam wychowawczynią. W tej pierwszej było trzydzieścioro 
ośmioro dzieci. W tej ostatniej osiemnaścioro.

…tata chyba zaszczepił we mnie 
harcerstwo, gdy byłam jeszcze 

dzieckiem
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 Na początku było ciężko. Dzieci w klasie było więcej, ale były 
grzeczniejsze. To były jednak całkiem inne czasy. 

Dawniej, jak chciałam dzieciom pokazać teatr, pojechać z nimi 
do Warszawy do Guliwera na godzinę 17.00, to dzieliłam klasę na 
pół. Jechaliśmy autobusem do Piaseczna, trolejbusem do Warsza-
wy, przesiedliśmy się do tramwaju i w taki sam sposób wracaliśmy 
z teatru pod szkołę. Nie było tak, żeby któryś z rodziców spóźnił 
się i nie odebrał dziecka. Czekali i każdy był zadowolony, że dzieci 
mogły pojechać. 

Teraz jest dużo łatwiej. Dzwoni się po autokar, który podjeżdża, 
zawiezie, przywiezie i po sprawie. Dzieciaki wtedy nie siedziały 
z tabletami, więcej czytały, potrafiły dyskutować. Jak jeździłam 
do teatru, to uczyłam dzieciaki nawet tego, że może im się coś nie 
podobać i mogą mi to powiedzieć, ale też powinny powiedzieć 
dlaczego. Musiały umieć wyciągać wnioski i robiły to. Była też 
sztuka, która mi się nie bardzo podobała, a one były zachwycone. 
Wtedy zrozumiałam, że one też mają prawo do własnego zdania, 
które trzeba uszanować. 

Największą satysfakcję sprawia mi, kiedy pod koniec roku 
widzę, jak dzieci się zmieniają, coraz więcej umieją, i czasami 
powtarzam to nauczycielom z klas starszych. Mówię: „Zobaczcie. 
Myśmy dostawali te dzieci takie czyste, a w tej chwili tyle wiedzą, 
tyle potrafią. Są takie śmiałe, występują, same potrafią już coś 
zorganizować”. 

Miałam kiedyś taką uczennicę w pierwszej  
klasie, w tej chwili to już jest kobieta i ma do- 
rosłe dzieci, która trzęsła samorządem szkol-
nym. Była pełna werwy, pełna inicjatywy. 
Teraz też ma wspaniałe pomysły, ale nie jest 
już taka, jak była na początku. Jest bardziej 
spokojna, bardziej zrównoważona. Chyba 
życie ją zmieniło. Z takimi sytuacjami też się 
spotykałam.

Zajmuję się też wyrównywaniem wiedzy  
u dzieci. Ostatnio pracowałam z chłopcem  
z biednej rodziny, który kompletnie nie umiał 
czytać. Nauczyłam go. Dziś nie tylko biegle 
czyta, ale rozumie, co czyta. Może nie wszyst-
ko jeszcze potrafi zrobić, bo więcej pracy 
powinien wykonywać w domu, chociażby 
tabliczki mnożenia się nauczyć, ale nie zrobi 
tego sam. Ktoś go musi pytać, a na rodziców 
nie może liczyć.

Mam ogromną satysfakcję, że on teraz 
przychodzi, siada, czyta tekst, który widzi 
pierwszy raz, a ja mówię: „Słuchajcie, w pew-
nym momencie nie będziecie się już uczyć czy-
tać. Będziecie to umieli tak jak ja, tak jak on, 
ale musimy na początku poćwiczyć”. I zawsze 
im daję przykład. Lewandowski też nie był od 
początku wspaniałym piłkarzem i też musiał 
ćwiczyć, żeby dojść do takiej wprawy, jaką ma 
w tej chwili. Dzieci to rozumieją.

Śmieszy mnie czasami, gdy słyszę, że szkoła powinna nauczyć, 
szkoła powinna powiedzieć. A ja pytam: „Gdzie są rodzice?”. Jeśli 
rodzice mają dobre relacje z dziećmi, to nic złego nie będzie się 
działo. Ja ze swoimi dziećmi miałam dobre relacje na takiej zasa-
dzie, że nigdy ich nie zawiodłam. Jak coś mi mówili, prosząc, bym 
to zachowała dla siebie, tak było. 

Odchodzę na emeryturę. To jest moja decyzja. Na początek 
zrobię tak, jak mówiłam porządek: ze zdjęciami. Potem będę cze- 
kała na wnuki. Syn namawia mnie na podróż do Tajlandii, ale ja 
najlepiej lubię wypoczywać w Borach Tucholskich. To jest takie 
miejsce, że bez samochodu nikt nie przyjedzie, bo się nie da. Czter- 
naście kilometrów samym lasem. Wioska jest w środku lasu nad 
jeziorem. Mąż chodzi na ryby, a ja sobie czytam, idę gdzieś na spa-
cer. Mamy tam zaprzyjaźnionych gospodarzy. Można kupić masło, 
mleko… Kiedyś robiłam na szydełku, może do tego wrócę. ■
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– Całkiem niedawne to czasy, gdy jako strażak pro-
wadziłem pierwszy strażacki samochód Star 25 – mówi 
Marek Sokołowski, prezes OSP w Mrokowie. – Na samo-
chodzie mieliśmy strażackie węże, tłumice, motopompę 
i to było wszystko. Tamta straż to była straż typowo 
pożarnicza. Straż do gaszenia ognia. 

Dziś rzadziej używa się słowa strażak, a coraz czę-
ściej ratownik. Prowadzimy działania na drogach, ratując 
ludzi w wypadkach drogowych, jeździmy do powodzi, 
podtopień, zniszczeń w wyniku huraganów czy innych 
anomalii pogodowych. Gaszenie pożarów stanowi tylko 
około trzydziestu procent wszystkich działań ratowniczych.

Pierwszy w rodzinie 
– Nasza rodzinna przygoda ze strażą pożarną zaczęła 

się ode mnie. W 1963 roku moi rodzice sprowadzili się  
z Mogielnicy do Mrokowa. Zamieszkali w gospodar-
stwie, które kiedyś zakupili dziadkowie czy pradziadko-
wie. Śmieję się, że przywieźli mnie w bańce na mleko, 
bo miałem wtedy półtora roku, i wypuścili. W Mrokowie 
dorastałem, chodziłem do szkoły, która wtedy liczyła 
osiem klas i nikt nie słyszał o klasach A, B czy C, jak  
to jest dziś. 

Pewnie tak jak wielu chłopców miałem swoje  
marzenia. Jedni chcieli być żołnierzami, policjantami,  
a ja chciałem być strażakiem, gasić pożary, nieść pomoc 

ludziom zagrożonym żywiołem ognia. Gdy miałem  
szesnaście lat, poczułem, że to już czas, i jako pierwszy 
z rodziny wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mrokowie. 

Potem w moje ślady poszły dzieci. Dwie córki  
i syn. Paulinka jest w drużynie już od siódmego roku 
życia. Najpierw była w drużynie młodzieżowej, teraz jest  
w drużynie dorosłych. Brała czynny udział – i to na pier- 
wszej linii – w wielu akcjach. Ostatnio w akcji gaszenia 
potężnych pożarów w Wólce Kosowskiej. Nie boi się 
ognia. Strach jest jej obcy. 

Kasia strażackiego bakcyla złapała jakieś pięć lat 
temu. Syn, ponieważ z Mrokowa się wyprowadził, już  
w akcjach nie uczestniczy.

Gdybym miał powiedzieć, co zdecydowało o tym,  
że dzieci wstąpiły do straży, to na pierwszym miejscu 
wymieniłbym – choć zabrzmi to może zaskakująco – 
przyjemność, jaką ma człowiek, gdy niesie ludziom 
pomoc w nieszczęściu. One przecież zawsze były blisko 
zdarzeń, w których brałem udział, o których opowiada-
łem, i to pewnie także było motywem zachęcającym. 

Zresztą, w naszej drużynie młodzieżowej jest wiele 
dzieci strażaków. Na przykład z rodziny Stankiewiczów 
jest już czwarte pokolenie, z rodziny Marczaków – trze-
cie. To dzięki tej pokoleniowej tradycji istnieją Ochotni-
cze Straże Pożarne. 

Starsi Czytelnicy „mojej Lesznowoli” z pewnością 

pamiętają słowa piosenek o strażakach, które 

chętnie śpiewano na różnych festiwalach.  

W pamięci zostały: „Pożar, pożar, coś nareszcie 

pali się…” czy „Jadą, jadą odważni strażacy/  

A beczkowóz wzbija w niebo kurz…”. To było 

dawno. Dziś już nie ta straż i nie tacy strażacy. 

Beczkowóz można obejrzeć w muzeum.Strażak 
czy ratownik 

Ci, którzy przeżyli pożogę wojenną w latach  
1914-1918, widzieli ile klęsk i nieszczęść przysparzają 
pożary, którym sprzyjała zabudowa wsi. Domy przeważ-
nie były drewniane. Stały blisko siebie i były wspaniałym 
żerem dla „czerwonego kura”. Pastwą ognia często 
stawały się całe wioski. Pojedynczy człowiek nie zawsze 
mógł ujarzmić żywioł, nie mając w dodatku odpowied-
niego sprzętu. Dlatego postanowiono powołać do życia 
Ochotniczą Straż Pożarną.

Inicjatorami tego ważnego wydarzenia byli gospo-
darze: Kruszewski Paweł, Kowalczyk Jan, Stankiewicz 
Wojciech, Reszka Piotr, Pawlak Antoni. Znaleźli  
poparcie dla swoich planów w Zarządzie Powiatowym 
Związku Ochotniczych Straży Ogniowych w Grodzisku 
Mazowieckim. Z pomocą komendanta powiatowego  
p. Krauze powołano do życia jednostkę OSP w Mrokowie 
na początku 1928 roku.

Chętnych nie brakowało. Zgłosiło się 20 ochotni-
ków, z których 7 wybrano do Zarządu. (z kroniki OSP 
Mroków).
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Nie te czasy
 – Na początku lat siedemdziesiątych, wtedy, gdy 

jako szesnastolatek wstąpiłem do straży, nie było takich 
wymagań, że trzeba było mieć skończone specjalistyczne 
kursy, ubezpieczenie czy odpowiednie ubranie. Jak czło-
wiek zapisał się do straży, to był strażakiem, a gdy został 
pełnoletni, to mógł jeździć do pożarów. Doświadczenie 
zdobywał, terminując przy starszych strażakach. Dziś to 
jest niemożliwe.

Zmieniły się czasy i wymagania. Do akcji mogą  
jeździć tylko ludzie po odpowiednich kursach, po zdoby-
ciu kwalifikacji ratownika pierwszego i drugiego stopnia. 
Do tego dochodzą różnego rodzaju kursy specjalistycz-
ne, które muszą przejść strażacy, jeśli chcą pracować 
przy wysokospecjalistycznym sprzęcie, który w wielu 

Na zamówienie został wykonany konny wóz bojowy 
z miejscami stojącymi dla strażaków. (z kroniki OSP 
Mroków, 1935 rok)

Wspomniałem, że gdy wstąpiłem do straży, pro-
wadziłem pierwszego stara, który był własnością OSP. 
Pamiętam, jak jechaliśmy tym starem, na szczęście nie 
do pożaru, tylko na pogrzeb do Nadarzyna, i samochód 
się popsuł. Koledzy poszli do kościoła na mszę, a ja go  
w tym czasie naprawiałem, bo nie chciał jechać.

Dziś w OSP w Mrokowie mamy trzy samochody, 
dwie przyczepki specjalistyczne i bardzo dużo sprzętu. 
Dlatego tak ważne jest dla nas wybudowanie nowego 
obiektu, bo kiedy będziemy mieli wszystko w jednym 
miejscu, to znacznie poprawi się nasza mobilność i szyb-
kość podejmowania działań.

Ponadto bardzo zmienił się system powiadamiania 
o zdarzeniu. Średni czas od chwili powiadomienia do 
wyjazdu wynosi pięć minut. Jest to czas z dobiegnięciem 
do strażnicy, ubraniem się i wyjazdem. Nie wchodząc  
w szczegóły, system powiadamiania opiera się na tak 
zwanym selektywnym wywoływaniu. Działa to tak, 
że osoba potrzebująca pomocy dzwoni na standardowy 
numer do Piaseczna, a stamtąd wychodzi drogą radiową 
automatyczne powiadamianie. Prócz tego, z dwóch syste-
mów przychodzi do nas powiadamianie telefoniczne. 

Szczególnie jest to pomocne w nocy, bo domy i okna 
są szczelne, człowiek śpi, więc czasem mógłby syreny 
nie usłyszeć. A tak budzi nas telefon, który zawsze jest 
blisko. Kiedy pisałem pracę licencjacką i zagłębiałem się 
w ten temat, to średni czas dojazdu straży do zdarzenia 

akcjach jest niezbędny. Są to na przykład kursy ratow-
nictwa drogowego czy kwalifikowanej pierwszej pomocy 
medycznej. 

Każdy, kto posługuje się sprzętem ratowniczym, 
musi mieć odpowiedni certyfikat. Czy obsługuje piłę 
spalinową, tnie powywracane drzewa, czy obsługuje 
różnego rodzaju przecinaki, ułatwiające ratowanie ludzi 
w wypadkach samochodowych.

Jeśli tego nie ma, musi mieć świadomość, że w razie 
nieszczęścia, które może się zdarzyć podczas akcji, nie 
dostanie odszkodowania, bo ubezpieczenie wymaga 
spełnienia takich warunków, czyli okazania świadectwa 
kwalifikacji.

Dawniej, jak strażak źle wąż rozwinął, to najwyżej 
został oblany wodą albo mu prąd wody wąż z rąk wyrwał 
i go przewrócił. Dziś nieumiejętne użycie sprzętu ratow-
niczego może nie tylko doprowadzić do kalectwa tego, 
kto go obsługuje, ale też narazić na dodatkowe niebezpie- 
czeństwo osoby, które przy użyciu tego sprzętu się ratuje. 
Każdy nieodpowiedni ruch może dać odwrotny skutek 
od zamierzonego.

Dziś w Ochotniczej Straży Pożarnej wszystko opiera 
się na szkoleniach i dokumentach, bo my z syrenki prze-
siedliśmy się do mercedesa najwyższej klasy, jeśli mogę 
użyć takiego porównania. Sprzęt, jakim dysponujemy, 
opiera się na elektronice i jest mało zawodny. 

…chciałem być strażakiem, 
nieść pomoc ludziom zagro-

żonym żywiołem ognia

…kiedy jedziemy do akcji, 
nic nie może na nas robić 

wrażenia
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wynosił trzy godziny i dwadzieścia minut. Jeśli więc 
dziś zabiera pięć minut, jest to skok niewyobrażalny. 
Każda sekunda, każda minuta w działaniach gaśniczych 
czy ratowniczych jest przecież bardzo cenna.

Jedziemy do akcji ratowniczej i nie wiemy, co zasta-
niemy na miejscu. Dlatego zawsze powtarzam straża-
kom, że na wszystko musimy patrzeć chłodnym okiem. 
Nie dlatego, że jesteśmy ludźmi pozbawionymi uczuć, 
lecz dlatego, że emocje są złym doradcą. Kiedy przy-
jeżdżamy na miejsce wypadku drogowego, nie możemy 
myśleć, że poszkodowany cierpi i cierpieć razem z nim, 
bo nikomu nie będziemy w stanie pomóc. Ratownik 
musi być zimny jak lód. Ma przyjechać na miejsce i zro-
bić swoje najlepiej, jak potrafi. Kiedyś lekarz ratownik 
powiedział mi: „Ty się nie przejmuj, że poszkodowanego 
boli, ty masz go uratować, bo to jest twój obowiązek”. 

Dlatego, kiedy jedziemy do akcji, nic nie może na 
nas robić wrażenia. I powiem szczerze, nie robi. Tego 
uczymy się podczas służby.

Urodzinowe wspomnienia

W roku 1930 zakupiono plac od Szczepana Kostec-
kiego o powierzchni 600 m kwadratowych i drewno na 
remizę. Już w następnym roku 1931 odbyło się uroczyste 
otwarcie własnego budynku OSP. Był to pierwszy budy-
nek społeczny. Służył jako izba lekcyjna dzieciom, oraz 
sala rekreacyjna, gdzie skupiało się całe życie kulturalne 
wsi. Powierzchnia wnętrza wynosiła 60 m kwadratowych. 
Było to na owe czasy duże pomieszczenie i przysparzało 
dumy całej wiosce. (z kroniki OSP Mroków)

Zapadła decyzja o budowie nowej szkoły. Wydzielony 
został plac pod jej budowę. OSP urządziła loterię fanto-
wą, przedstawienie i zabawę. Uzyskany dochód w sumie 
400 złotych przeznaczono na zakup cegły na fundamenty 
pod przyszły budynek szkolny. (Z Kroniki OSP, 1932 rok)

Ten zapis w kronice jest bardzo istotny, bo pokazuje, 
że już wtedy OSP organizowała loterie i różne akcje, 
które pozwalały na zdobywanie środków nie tylko na po-
trzeby straży. Tej tradycji jesteśmy wierni do dziś, czego 
dowodem jest choćby corocznie organizowany przez nas 
piknik rodzinny „Strażacy po pracy”, z tradycyjną loterią 
fantową, w której nie ma losów przegranych.

 Teraz obchodzimy dziewięćdziesięciolecie naszej 
jednostki i mam nadzieję, że za pięć lat, gdy będzie  
dziewięćdziesięciopięciolecie, nowy obiekt straży będzie 
gotowy. Miał być gotowy na te urodziny, ale jak to w ży- 
ciu bywa, trochę się wszystko przesunęło. Najpierw mie- 
liśmy w planach rozbudowę obecnego obiektu, ale na 
szczęście odstąpiliśmy od tego zamiaru. Potem, nadarzy-
ła się okazja pozyskania nowych, dodatkowych działek 
po drugiej stronie ulicy Marii Świątkiewicz i tam będzie-
my budowali. Fundamenty już są, więc czas, by mury 
strażnicy ruszyły w górę. ■

…rzadziej używa się 
słowa strażak, a coraz 

częściej ratownik
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Atmosfera była wyjątkowo sym-
patyczna, bo ten sport skupia samych 
pasjonatów. A – jak wiadomo – nikt 
tak dobrze nie zrozumie pasjonata jak  
drugi pasjonat, niezależnie od kraju 
pochodzenia. Po trzech dniach wszy-
scy zdążyli się już poznać, a niektó-
rzy nawet zaprzyjaźnić.

 Przyjechali nie tylko z róż- 
nych rejonów Polski, ale i ze świata,  
by stanąć na niewielkim pomoście  
w Nowej Woli i swoimi modelami 
walczyć o najlepsze lokaty. Byli 
zawodnicy całkiem młodzi i ci już  
w dojrzalszym wieku. Ci z osiągnię-
ciami na międzynarodowych zawo-
dach i ci, którzy o pierwsze medale 
dopiero walczą. Jednak tych zawo-

dów nie byłoby bez jeszcze jednych 
pasjonatów, tych, którzy na pomysł 
ich zorganizowania wpadli.

– Pochodzimy z Piaseczna.  
Od wielu, wielu lat zajmujemy się 
modelarstwem wyczynowym – mó- 
wi Maciej Kozłowski, jeden z pomy- 
słodawców imprezy i sędzia między-
narodowy w tej dyscyplinie sportu. 
– Głównie specjalizujemy się w zdal-
nie sterowanych ślizgach elektrycz-
nych, czyli modelach pływających, 
którymi zawodnicy w danej dyscy-
plinie sterują, stojąc na pomoście. 
Zawody organizujemy wedle ściśle 
określonych reguł narzuconych przez 
ogólnoświatową federację NAVIGA, 
zrzeszającą tego typu modelarzy. 

Zawody w Lesznowoli orga- 
nizowane są po raz trzeci pod hono-
rowym patronatem pani wójt Marii  
Jolanty Batyckiej-Wąsik i przy bar-
dzo silnym współudziale i wsparciu 
ze strony Centrum Sportu w Lesz- 
nowoli. 

Dlaczego Lesznowola? Odpo-
wiedź jest bardzo prosta. Tu trafi-
liśmy na ludzi, którzy czują sport. 
Dyrektor Centrum Sportu Rafał 
Skorek sam jest sportowcem z rodzi-
ny o tradycjach sportowych, więc  
bez zbędnych rozmów, praktycznie  
w trybie natychmiastowym, uzyska-
liśmy wsparcie gminy. 

Pierwszą tego typu imprezę zor-
ganizowaliśmy razem trzy lata temu.  

Przez trzy czerwcowe dni nad cichym stawem  

w Nowej Woli unosił się duch międzynarodowej rywa-

lizacji. W powietrzu słychać było tylko dźwięki silni-

ków, a taflę wody jak nożem przecinały szybkie ślizgi, 

pozostawiając za sobą ogon rozpryskiwanej wody. 

Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Niemcy, Belgowie,  

Anglicy, Bułgarzy i Polacy walczyli o Puchar  

Lesznowoli na oficjalnych międzynarodowych  

zawodach ślizgów elektrycznych.

Na stawie 
w Nowej Woli

liśmy olbrzymie serce. Dlatego te 
zawody otrzymały nazwę „III Mię-
dzynarodowy Puchar Lesznowola  
2018 Tenshok Polska”. 

W zeszłym roku na zawodach 
było już trzydziestu zawodników.  
Po raz pierwszy pojawili się zawod-
nicy z Belgii i Czech. W tym roku 
mamy trzydziestu czterech startu-
jących. Ponieważ impreza spełnia 
wymogi federacji NAVIGA, została 
uznana jako oficjalne zawody mię-
dzynarodowe.

Jakie plany stawiają przed  
sobą organizatorzy? Te najbliższe  
to zainteresowanie sportem dzieci  
i młodzieży. Dlatego w każdą sobotę 
w godzinach 12.00-14.00 czekają  

nad stawem w Nowej Woli na 
wszystkich chętnych. Mają sprzęt, 
który dzieciom udostępniają bezpłat-
nie, i poprowadzą zajęcia. Dzieciaki 
mogą przychodzić, uczyć się mode-
larstwa, poznawać je lub po prostu 
popatrzeć na stosunkowo niewielkie 
ślizgi, które osiągają prędkość od 60 
do 120 km/h.

Jednak są także plany na przy-
szłość. Za dwa lata w Lesznowoli 
chcą zorganizować mistrzostwa 
Europy. Taki postawili sobie cel  
i miejmy nadzieję, że go zrealizują. 
Wtedy nasza Lesznowola trafi do 
kalendarza imprez europejskich,  
a o to warto zabiegać. ■

Wtedy przyjechało około dwu- 
dziestu zawodników. Pochodzili  
z Rosji, Ukrainy, Niemiec i z Polski. 
W związku z tym, że spełniliśmy, 
mam nadzieję, te wymogi, które 
przed nami postawiło Centrum Spor-
tu, otrzymaliśmy możliwość dalszej  
współpracy. Ta współpraca również 
nie byłaby możliwa – i chciałbym 
to bardzo mocno zaznaczyć – bez 
wsparcia prezesa OSP w Nowej 
Woli, pana Sławomira Klimczaka, 
który przyjął nas bez jakiś ekstre-
malnych wymogów, a z czasem 
otrzymaliśmy od niego duże wspar-
cie przy organizacji imprezy. To są 
główne powody, dla których wróci-
liśmy do Lesznowoli. Tu otrzyma-

moja Lesznowola
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Państwo Józefa i Marian Jarząbkowie działki w Mag-
dalence kupili w 1963 roku. Sosnowe lasy, czyste powie-
trze i zdrowa woda zdecydowały o wyborze miejsca, bo 
pan Marian po ciężkiej operacji woreczka żółciowego 
dochodził w Warszawie do zdrowia. 

Profesor, który go operował w Szpitalu Praskim 
pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, powiedział 
pani Józefie, żeby była przygotowana na wszystko, bo 
rokowania są bardzo niedobre. To, co w życiu człowieka 
nieuchronne, miało się zdarzyć w ciągu dwóch tygodni 
po operacji. 

– Pamiętam, że nawet kupiliśmy dla ojca garnitur 
i trwały przygotowania do pogrzebu – wspomina syn 
Piotr. Mieszkaliśmy wtedy w Warszawie na Mokotowie.

Kiedy po dwóch latach pan profesor spotkał przypad- 
kiem mamę, wyraził ubolewanie, że nie dało się nic 
więcej zrobić. Już miał złożyć wyrazy głębokiego współ-
czucia, gdy powiedziała: „Ależ panie profesorze, chwała 
Bogu, mąż ma się dobrze. Proszę się nie martwić.  
Wraca do zdrowia”. 

Pan Marian nie tylko do zdrowia wrócił, ale żył jesz-
cze ponad dwadzieścia pięć lat.

Nastąpiła rozbudowa starego domu. Nowi właściciele 
dobudowali piętro, a na dole otworzyli pierwszą w Mag-
dalence kawiarnię. 

– Najpierw była to kawiarenka z kawą, ciastkami  
i likierem, a potem mama rozszerzyła asortyment dań  
o śniadania, obiady i kolacje – wspomina pan Piotr.  
– Nazwa kawiarni, Sarenka, była oczywista. Wkoło był 
las i sarny.

Halinka
– Kiedy byłam małą dziewczynką, miałam może 

osiem lat, często z moją cioteczną siostrą bawiłyśmy się  
w kawiarnię. Raz, gdy rodziców nie było w domu, posta- 
nowiłyśmy do naszej kawiarni usmażyć pączki. Wzię- 
łyśmy drożdże, mąkę i zagniotłyśmy ciasto. Ale coś 
mało tego ciasta było, więc dorobiłyśmy jeszcze więcej  
i odstawiłyśmy, by urosło. Jak zaczęło rosnąć, to zrobiło 
się go tyle, że nie wiedziałyśmy, co z nim zrobić. 
Zaczęłyśmy kopać dołki i ciasto ukrywać. W końcu nie 
usmażyłyśmy nic. 

Mówię o tym dlatego, że czasem sobie myślę,  
czy to nie była dla mnie jakaś wskazówka na dorosłe 
życie – mówi pani Halinka. 

– Pochodzę spod Radomia. Za pracą przyjechałam 
do Warszawy i zamieszkałam na Okęciu. Pewnego dnia 
znajoma powiedziała mi, że w Magdalence jest kawia-
renka, której właściciele szukają dziewczyny do pracy 
jako kelnerki. 

Pomyślałam: „Czemu nie spróbować?”. Wybrałam się 
do Magdalenki, poznałam państwa Jarząbków i zostałam do 
dziś – śmieje się pani Halina. – To było w 1973 lub 1974 roku.

Magdalenka
Znacznie szybciej pan Marian wracał do zdrowia 

w Magdalence, do której Jarząbkowie przeprowadzili 
się z Warszawy na początku lat siedemdziesiątych. Las 
dookoła, czyste powietrze, zmiana klimatu robiły swoje.

Kupili na ulicy Leśnej trzy działki obok siebie  
i dom, który poprzedni właściciele, Monika i Aleksander 
Czumakowie, wybudowali w 1939 roku. Dom był  
z solidnej cegły, ale w fatalnym stanie. Na środku stała 
tak zwana koza, którą dom ogrzewano. Dlatego Jarząb-
kowie najpierw zabrali się za zrobienie z tego, co kupili, 
prawdziwego domu na życie. 

– Łatwo nie mieli – mówi pan Piotr. – Bo przecież to 
były czasy, gdy na wszystko trzeba było mieć przydziały. 
Na deski, na rury, cegłę, cement. Na wszystko.

Na działce były dwa kurniki. Pani Józefa była kobietą 
pracowitą, hodowała kury, sprzedawała jajka, robiła 
wszystko, żeby zarobić na życie, bo w domu była trójka 
dzieci. Syn i dwie córki.

Z czasem, gdy w Magdalence osiedlali się coraz to  
nowi mieszkańcy, kurniki zlikwidowano i państwo 
Jarząbkowie postanowili w 1972 roku otworzyć kawia-
renkę. Od tego się zaczęło.

Pracowałam jako kelnerka. Na soboty i niedziele 
przyjeżdżał do Magdalenki syn państwa Jarząbków, 
Piotr. Byliśmy młodzi, coś w pewnym momencie, jak 
to się mówi, zaiskrzyło między nami i w 1980 roku 
zostałam panią Jarząbkową. Żoną Piotra. Rok później 
urodziła się nam Kasia, która tak naprawdę wychowała 
się w kawiarni.

Gdy rodzice przepisali kawiarnię na Piotra, zabra-
liśmy się do roboty, bo przecież tu nie było tak, jak jest 
dziś. Tak naprawdę wszystko zaczynaliśmy od podstaw. 

– Do tej pory nie mogę tego wszystkiego ogarnąć 
– wtrąca pan Piotr. – Przecie tu jest pięćdziesiąt osiem 
okien, w dodatku każde innych rozmiarów. Halinka wie 
to najlepiej, bo je myje.

– Bardzo lubię swoją pracę. Wszystkie dania robimy 
według własnych przepisów. Gotujemy, pieczemy, robi-
my torty, wypiekamy ciastka. 

Piotr
– Kiedy rodzice zamieszkali w Magdalence, praco-

wałem w Centrali Handlu Zagranicznego Metalexport,  
a potem, po reorganizacji, w Centrali Handlu Zagranicz-
nego Universal. 

Gdy byłem w kraju, bo często w ramach pracy 
odbywałem zagraniczne podróże, w soboty i niedziele 
przyjeżdżałem do Magdalenki i pomagałem rodzicom  
w prowadzeniu kawiarni, gospodarstwa i przy wiecznych 
remontach domu. 

Muszę się przyznać, że zamiłowanie do gotowania 
miałem od małego. To chyba po mamie, która pochodziła 
z Litwy i świetnie gotowała.

Dawne to czasy, gdy czerwoniakiem spod Pałacu Kultury i Nauki jechało się do Magda-

lenki zaczerpnąć świeżego powietrza i pochodzić z dziećmi po lesie. Do Magdalenki na 

lekcje przyrody przyjeżdżały szkolne wycieczki, w niedzielę i święta chętnie zjeżdżali 

rowerzyści, a różni ważni ludzie wpadali na towarzyskie i romantyczne spotkania.  

Wielu z nich przychodziło na ulicę Leśną do Sarenki. Do kawiarenki Mariana i Józefy 

Jarząbków, pierwszych jej właścicieli.

Cafe 
Sarenka
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Tata był mistrzem wędliniarsko-garmażeryjnym, 
więc bardzo się mamie w prowadzeniu kawiarni przydał. 
W tamtych czasach w lokalu był ogromny ruch, więc nic 
dziwnego, że w 1979 roku zdecydowałem się porzucić 
pracę na państwowym i wszedłem w interes rodziców, 
jako osoba współpracująca z mamą. 

Żeby być w pełni przydatnym i mieć tytuł do 
prowadzenia działalności, poszedłem na kurs gastrono-
miczno-hotelarski i zrobiłem dyplom „gospodnika”. Dziś 
pewnie mało kto wie, kim był gospodnik, a to dawny 
właściciel gospody czy zajazdu, ktoś odpowiedzialny za 
żywienie. W 1980 roku zostałem właścicielem Sarenki  
i zacząłem prowadzić kawiarnię samodzielnie.

Rodzice bardzo byli z tego zadowoleni i podzielili 
swoje działki między trójkę dzieci. Ja dostałem środko-
wą z kawiarnią i domem, a moje siostry działki obok. 

Wkrótce ożeniłem się z Halinką i zaczęliśmy zmie-
niać kawiarnię, jej otoczenie i jadłospis.

Dom 
– Zabudowaliśmy stary taras, zmieniliśmy wejście do 

kawiarni, bo za czasów rodziców można było do Sarenki 
wchodzić od strony ulicy Słonecznej, na dowód czego 
na starym murze od tamtej strony domu jest zachowany 
napis „Kawiarnia Sarenka”. Zmieniła się architektura 
pomieszczeń kawiarnianych na dole.

Drewniane ramy tych starych okien, które są jeszcze 
od tej strony, gdzie został napis „Kawiarnia Sarenka”, to 
są dopiero ramy. Od 1936 roku są w murze, zdrowe, nie-
wypaczone. A stare mury są tak twarde, cegły tak mocne,  

że jak chcieliśmy zrobić nowe okno w sali na dole, to 
kuliśmy otwór kilka dni. Żeby zrobić otwór na wąskie 
wejście przy barku, dwóch ludzi kuło ścianę przez dwa 
tygodnie. Pomyśleć, że jest to cegła rozbiórkowa z War-
szawy, która przecież swoje podczas wojny przeszła. 

Z własnego doświadczenia wiemy na pewno, że stary 
dom to jest skarbonka bez dna. Całą instalację elektrycz-
ną trzeba było wymienić, a gdy wymienialiśmy kaloryfe-
ry, to wyjechał od nas cały samochód złomu. Łatwiej by 
pewnie było nowy dom postawić, niż ten stary doprowa-
dzić do takiego stanu, jakbyśmy chcieli.

Ile myśmy się tu narobili. Wszystkie przewody 
elektryczne trzeba było zabezpieczać, ale najpierw trzeba 
było je odnaleźć. Co półtora metra robiłem dziury i wy-
walałem gruz – mówi pan Piotr.

– Niepotrzebnie rodzice dobudowali piętro. Gdyby 
rozbudowali budynek w szerz, to mielibyśmy możliwość 
zabudowy tarasu i zrobienia drugiej sali dla gości. Ale 
przy takim braku materiałów zrobili to, co było możliwe.

Przystąpiliśmy też do równania terenu wokół kawiar-
ni. Góra zebranego piachu była wysoka pod drugie pię-
tro, ale szczęśliwie akurat budowano drogę do kościoła  
w Magdalence, więc piach się bardzo przydał. 

Przy kawiarni powstał betonowy parking, bo kostki 
jeszcze wtedy u nas nie było. Potem zabraliśmy się za 
ogrodzenie terenu.

Na początku kawiarnia była wśród wiśniowego sadu, 
potem sad został zlikwidowany i pojawiły się krzewy 
ozdobne. Głównie iglaki.

Na brak roboty nigdy z Halinką nie narzekaliśmy, bo 
wszystko robiliśmy i robimy sami.

Tradycja
– Wspomniałem, że mój ojciec był mistrzem wędli-

niarsko-garmażeryjnym i miał na Mokotowie zakład 
masarski. To było na ulicy Madalińskiego. Wiele się od 
niego nauczyłem, bo jako nastolatek wieczorami chodzi-
łem do technikum ekonomicznego, a w dzień pracowa-
łem u taty. 

– To był bardzo znany w Warszawie zakład, bo tata 
Piotra robił wspaniałe wędliny – dodaje pani Halina. 
– Nawet jak do nas przyjeżdżali ludzie z Warszawy, to 
wspominali sklep i wyroby Jarząbków. Mówili: „To jest 
kawiarnia tych, co mieli na Madalińskiego masarnię”. 

– Halinka, to prawda, że Jarząbkowie mieli sklepy, 
ale to było przed wojną. Bo taty ojciec, czyli dziadek 
Józef, miał przed wojną masarnię i sklepy wędliniarskie.

Tata uczył się w zakładzie swojego ojca i ja uczy-
łem się w zakładzie ojca. Widać taka to już była nasza 
rodzinna tradycja.

Ojciec miał wielu kolegów w Piasecznie, w klubie 
sportowym. Bo nie tylko był dobrym rzemieślnikiem, 
ale też utalentowanym sportowcem. Zawsze jak jechał 
na trening, przywoził chłopakom z zakładu dziadka 
wałówki.

Grał w piłkę nożną, był zapaśnikiem i uprawiał  
kolarstwo. Nawet mamy takie pamiątkowe zdjęcie z 1936 
roku z kolarskiego rajdu Warszawa-Berlin-Warszawa. Na 
odwrocie zdjęcia jest ręką ojca zrobiona notatka. „Dra-
pacz Berliński Kartsztad. Pamiątka z Rajdu Warszawa-
-Berlin-Warszawa, odbytego podczas Olimpiady Ber-
lińskiej od dnia 6 sierpnia do dnia 16 – 1936 r.”. Są też 
własnoręczne podpisy uwiecznionych na zdjęciu zawod-
ników: Marjan Bentkowski, Marjan Jarząbek, Leonard 
Jaczubski i Czesław Nossonewski (pisownia oryginalna).

Mamy w albumie rodzinnym kilka starych, pięknych 
zdjęć zarówno dziadków, jak i rodziców. Dziś już takich 
zdjęć się nie robi.

Proszę sobie wyobrazić, że w naszej rodzinie była 
jeszcze jedna tradycja. Dziadek ożenił się ze swoją pra-
cownicą, Rozalią. Tata poszedł w ślady dziadka i zrobił 
dokładnie to samo – ożenił się z pracownicą dziadka, 

Józefą. Ja, dokładnie według tego samego schematu, 
ożeniłem się z pracownicą taty, Halinką. 

Ludzie
– Ależ tu kiedyś był ruch – wspomina pan Piotr.  

– Jak istniała czerwona linia spod Pałacu Kultury do 
Magdalenki, to klienci godzinami czekali na wolny sto-
lik. Każdy tu przychodził, bo nic nie można było kupić, 
a my jako gastronomia mieliśmy przydziały. Dlatego 
ustawiały się kolejki po jajecznicę z pieczarkami, która  
u nas szła jak woda. 

Przydziałowy limit mięsa, trzydzieści kilogramów 
na miesiąc, to była przecież śmieszna ilość przy takim 
ruchu. Dlatego do naszej karty dań wprowadziliśmy kur-
czaka à la flaczki, bo o kurczaki było łatwiej. Wprowa-
dziliśmy żołądki drobiowe w śmietanie i kurze wątróbki 
z cebulką prosto z patelni.

W okresie stanu wojennego też mieliśmy przydziały 
mięsa i wiele dań robiliśmy z kurczaków. Sznycelki z kur-
czaka z jajeczkiem cieszyły się wielkim powodzeniem.

Ile osób człowiek poznał dzięki tej naszej kawiarni. 
Bywał tu i premier Józef Cyrankiewicz, i Tadeusz Mazo-
wiecki, a kiedyś podczas kampanii wyborczej przyszedł 
do nas cały sztab Stana Tymińskiego, kandydata na 
prezydenta.

– Pamiętam, jak do kuchni wszedł jego rzecznik  
i powiedział: „Zaraz tu do państwa przybędzie przyszły 
prezydent Rzeczpospolitej”. Przyszedł Tymiński z żoną, 
z legendarną teczką i swoim sztabem – wspomina  
pani Halina.

fot. z archiwum prywatnego 
państwa Jarząbków

…mamy w albumie rodzinnym 
kilka starych, pięknych zdjęć  

zarówno dziadków, jak i rodziców

…w 1980 roku zostałam 
panią Jarząbkową.  

Żoną Piotra
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W małym wietnamskim barze Quan Ngon w Wólce Kosowskiej  

z lekkością tancerza, między stolikami jak po parkiecie,  

przemieszcza się młody, szczupły Wietnamczyk. Swobodnie 

mówiąc po polsku, chińsku, wietnamsku i angielsku, wita  

klientów, którzy wpadli na pyszną wietnamską zupę, taką,  

jaką gotuje tylko jego mama.

Dla kolegów 
jestem Michał

– Prawie co drugi dzień wpadał do nas na poranną 
kawkę i czerwone winko – które mu, jak mówił, lekarz 
zalecił – wspaniały aktor Kazimierz Wichniarz, słynny 
Zagłoba z filmu „Potop”. Miał w Magdalence na rogu 
Leśnej i Polnej działkę, na której stał taki wóz Drzymały 
i pan Kazimierz przyjeżdżał tu – jak twierdził – uczyć 
się roli.

– Pamiętam, jak kupił sobie poloneza, podjechał do 
nas i mówi do mnie: „Zobacz, to jest dorobek całego 
mojego życia” – wspomina pan Piotr. 

– Halinka, kto jeszcze do nas przychodził? – No, ten 
aktor, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolo-
tu pod Smoleńskiem. Zaraz, zaraz, jak on się nazywał  
– przypomina sobie pani Halinka. – Janusz Zakrzeński.

– No tak, Janusz Zakrzeński – potwierdza pan  
Piotr. – Co to był za wspaniały człowiek! Przychodził do  
kawiarni z żoną i z synem. Bardzo lubił rozmawiać  
z naszą Kaśką. 

Bywał u nas też bardzo sympatyczny szef Urzędu 
Ochrony Państwa, profesor Jerzy Konieczny. Nawet 
przychodził ze swoimi studentami.

Często odwiedzała nas aktorka Grażyna Szapołow-
ska. Czasem przyjeżdżała z Rafałem Imbro, z którym 
grała w „Krótkim filmie o miłości” Krzysztofa Kieślow-
skiego. Na barszczyk czerwony wpadał Cezary Pazura, 
który przyjeżdżał do kolegi w Magdalence.

Nie będziemy opowiadali o ludziach, którzy u nas 
wyprawiają przyjęcia. Zawsze na końcu całują Halinkę, 
dziękując za to, co zrobiła. W naszej Sarence wszystko 
jest świeżutkie i przygotowywane bezpośrednio przed 
podaniem. Tatar nie jest robiony na zapas, a jak mają być 
nóżki z kaczki prosto z pieca, to są prosto z pieca. Gdy 
trzeba wstać o trzeciej rano, by wszystko przygotować  
na czas, to wstajemy. 

Kiedyś przyszli do nas na obiad bardzo ważni goście  
z Litwy i zamówili kołduny w rosole. Zjedli i podszedł 
do mnie pan, który – jak się później okazało – był mini-
strem kultury i powiedział: „Takich smacznych kołdu-
nów to nawet u nas na Litwie nie podają” – wspomina 
pani Halina.

– To naprawdę bardzo cieszy i wtedy człowiek nie  
żałuje, że się narobił, nie czuje zmęczenia, ma satysfakcję. 

Powiem na koniec, że bardzo lubię dekorować stoły, 
robić różne stroiki. Sama wszystko wymyślam i to się 
gościom podoba. Czują się u nas jak w domu – podsu- 
mowuje naszą rozmowę o najstarszej w Magdalence 
kawiarni pani Halina. ■

…kawiarnia 
była wśród  

wiśniowego sadu, 
potem sad został 

zlikwidowany  
i pojawiły się 

krzewy ozdobne
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Kiedy mi czasem o tym opo- 
wiadała, było mi jej bardzo żal, że 
tak miała w życiu ciężko. Pracowała, 
żeby mnie i bratu było dobrze. Za 
to wszystko, co nam dała, co nam 
ciągle daje, bardzo, naprawdę bar- 
dzo mamę szanuję.

My, Azjaci, w ogóle bardzo sza- 
nujemy naszych rodziców, a z rodzi- 
nami jesteśmy bardzo blisko. Bez 
względu na to, czy byliśmy tam 
w Wietnamie, czy jesteśmy tutaj, 
zawsze jesteśmy blisko i zawsze się 
wzajemnie wspieramy. Jak ktoś do 
nas przyjeżdża, to razem gotujemy, 
razem jemy posiłki i staramy się spę-
dzać wspólnie jak najwięcej czasu.

Jakoś tak jest, że zawsze więcej 
mówię o mamie. Może dlatego, że 
częściej przebywałem z mamą, ale 
tata też z nią handlował, też ciężko 
pracował. Jak trzeba było, to ją wo-
ził, a potem jechał do swojej roboty. 

Szkoła
– Pamiętam, że przez jakiś czas 

mieszkaliśmy na Woli. Tam zaczą-
łem chodzić do szkoły. Poszedłem do 
zerówki i błyskawicznie uczyłem się 
języka polskiego. W towarzystwie 
polskich rówieśników chłonąłem ten 
język jak gąbka wodę. 

Mama w tym czasie zaczęła han-
dlować na największym bazarze w 
Europie, na słynnym Stadionie Dzie-
sięciolecia. Latem zabierała mnie ze 
sobą, ale zimą nie chciała żebym się 
tam wałęsał.

Lubiłem z mamą na ten stadion 
jeździć, nie tylko dlatego, że mog- 
łem tam sobie pobiegać, ale przede 
wszystkim dlatego, że była tam taka 
gastronomiczna uliczka, na której 
sprzedawano różne jedzenie. Często 
tam zaglądałem.

Do gimnazjum chodziłem naj-
pierw na Woli, a potem we Wło-
chach. Potem zamieszkałem u ciotki, 
żeby mnie – jak mówiła mama – pil- 
nowała, i chodziłem do angielskiego 
liceum British International. Uczy-
łem się języka angielskiego. 

Po liceum mama wysłała mnie z 
powrotem do Wietnamu, bo bała się, 
że zapomnę języka. Po polsku mó-

wiłem jak Polak, a po wietnamsku 
coraz gorzej. Mama bardzo sła- 
bo porozumiewała się po polsku, bo 
musiała pracować, żebyśmy mogli  
w obcym kraju się utrzymać i żebym 
ja mógł się uczyć. Jest bardzo silną, 
godną podziwu kobietą, ale sama 
nie miała czasu na naukę. Ponieważ 
obracałem się cały czas w towarzy-
stwie polskich kolegów, to mówiłem 
coraz lepiej i coraz trudniej było 
porozumiewać się z mamą. Dlatego 
zdecydowała się wysłać mnie na pięć 
lat na naukę języka do ojczyzny. 

Pewnie to dziwnie zabrzmi, ale 
w Wietnamie poszedłem na studia 
i uczyłem się języka chińskiego. To 
był czas, gdy tata importował z Chin 
buty i poznał człowieka, który zała-
twił mi pracę w ich fabryce. Studio-
wałem w Chinach i pracowałem  

w chińskiej fabryce, żeby wiedzieć, 
jak się produkuje buty.

Wólka Kosowska
– Gdy zlikwidowano stadion, 

w 2008 roku przenieśliśmy się do 
Wólki Kosowskiej. Po paru latach 
takiego handlu wszystkim, zaczę-
liśmy handlować butami, które tata 
importował z Chin. Mama już wtedy 
była tak zmęczona pracą, że chcia-
ła wrócić do Wietnamu. W końcu 
tata sprzedał wszystko, co tu mieli, 
i wyjechali. Oni wyjechali, a ja do 
Wólki Kosowskiej postanowiłem 
wrócić. Wierzyłem, że mnie będzie 
lżej niż mamie. Znałem języki, łatwo 
nawiązywałem kontakty z ludźmi, 
byłem dobrym sprzedawcą. 

Najpierw po powrocie do Polski 
zamieszkałem u ciotecznego brata, 

Koledzy w polskiej szkole  
mówili na niego Michał. To zna- 
cznie łatwiejsze niż Nguyen Quoc 
Khanh, bo tak brzmi imię i naz- 
wisko młodego Wietnamczyka. 
Do Polski przyjechał z mamą jako 
pięcioletni brzdąc. Dziś ma trzydzie-
ści jeden lat, żonę i córeczkę. Jest 
jednym z tych, których rodzina wy-
jechała z Wietnamu w czasach, gdy 
w ojczyźnie była bieda, a tu szansa 
na lepsze życie. 

To, co pamiętam
– Zacznę od tego, że moja mama 

urodziła się w 1959 roku w Tajlandii. 
Wtedy na Półwyspie Indochińskim 
trwała wojna. Walki toczyły się na 
terytorium Wietnamu Południowego, 
Laosu i Kambodży. Amerykańskie 
naloty bombowe objęły także teryto-
rium Wietnamu Północnego.

Dziadkowie, czyli rodzice mojej 
mamy, uciekając przed wojną, prze-
nieśli się do Tajlandii i tam, w małej 
wiosce 140 km od Hanoi, urodziła 
się moja mama. Potem dziadkowie  
z rodziną przenieśli się do Hanoi. 
Zamieszkali we własnym domu w cen- 
trum. Niedaleko było Jezioro Starego 
Żółwia, w którym ponad sto lat żył 
legendarny żółw. Ostatni raz był 
podobno widziany w grudniu 2015 
roku, kiedy wygrzewał się w słońcu. 
Dziś w słońcu wygrzewa się jego 
pomnik. Obok jeziora stoi Wieża 
Żółwia, którą odwiedzają turyści. 

Na osiedlu były bliźniacze piętro-
we domki o pięćdziesięciometrowej 
powierzchni i w takim właśnie dom-
ku urodziłem się w 1987 roku.

Gdy miałem pięć lat, wyjecha- 
łem z mamą pociągiem do Polski, 
więc za wiele z tamtych czasów 
nie pamiętam. Wiem, że mój tata 
był żołnierzem i został wysłany do 
Rosji, żeby się uczyć. Było mu tam 
bardzo ciężko i chciał wracać, ale 
to nie było możliwe. Udało mu się 
stamtąd uciec w 1991 roku i przy- 
jechał do Polski.

Przez rok ciężko pracował i sta- 
rał się zrobić wszystko, żebyśmy 
do niego przyjechali, bo on do nas 
przyjechać nie mógł. Starał się też 
załatwić jakieś papiery, żeby mamę  
i mnie ściągnąć do Polski. Nie wiem, 
jak to zrobił, ale rok później udało 
mu się załatwić dokumenty, na pod-
stawie, których mogliśmy opuścić 
Wietnam i wyruszyć w podróż. 

W Wietnamie u rodziny został 
mój starszy brat, bo mama nie miała 
dość pieniędzy, żebyśmy przyje-
chali w trójkę. Brat dojechał do nas 
znacznie później. W Polsce mówią 
na niego Piotr.

Po przyjeździe do Polski mama 
bardzo ciężko pracowała, żeby zaro-
bić na nasze utrzymanie. Codziennie 
wstawała o piątej rano, handlowała 
na bazarze przy ulicy Banacha, a po 
południu do późnego wieczora pra-
cowała gdzieś na małych bazarkach 
pod Warszawą. Do domu wracała 
około dwudziestej pierwszej. 

Na początku zostawałem pod 
opieką ciotecznego brata, ale po ja-
kichś sześciu miesiącach zostawałem 
już sam. Siedziałem w mieszkaniu, 

które wynajmowaliśmy na Ochocie  
i oglądałem telewizję. Miałem nie-
wiele ponad pięć lat.

Naprawdę mało z tego okresu 
pamiętam. Nie potrafię tych miejsc 
dokładnie wskazać ani dokładnie 
nazwać, ale wiem, że potem przez 
jakiś czas mieszkaliśmy gdzieś na 
wsi. Był tam mały bazarek, na który 
mama zawsze chodziła o piątej rano, 
rozkładała na ziemi jakieś worki i na 
nich układała swój towar. To były dla 
nas bardzo ciężkie czasy. 

Może dlatego mam tak wielki 
szacunek dla mojej mamy. Ona nie 
zostawała w domu, gdy był mróz mi-
nus piętnaście czy dwadzieścia stopni 
i śnieg po kolana. Zakładała trzy pary 
skarpet i szła do swojej codziennej 
pracy. Gdy już rozłożyła towar, roz-
wijała gazetę, osłaniała nią nogi, żeby 
było trochę cieplej, i stała na mrozie.

…my, Azjaci, bardzo szanujemy 
naszych rodziców
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czyli twarożku sojowego, który – jeśli  
wierzyć legendzie – wynaleziono  
w Chinach w 164 roku przed naszą erą. 

Jak na razie z tego, co robimy,  
bo ja mamie pomagam, jestem za- 
dowolony. Tu jest ruch, a ja bardzo 
lubię poznawać ludzi. Lubię rozma-
wiać z klientami. Pytam, co lubią,  
bo każdy lubi co innego, co im sma-
kuje, jak im się nasze dania podoba-
ją, bo to ważne, jak są podane, jak 
dobrane kolorystycznie. Słucham  
ludzi i uczę się. Gdziekolwiek je-
stem, szukam nowych smaków i tra- 
dycyjnych potraw. Lubię nie tyle 
jeść, co smakować. 

Na każdym kroku przekonuję 
się, że jak człowiek zna języki, to 
sobie wszędzie poradzi. W Wólce 
Kosowskiej słychać wiele języków, 

ale jak zna się angielski, chiński, 
wietnamski i polski to człowiek czuje 
się zawsze u siebie. Nie mam jeszcze 
pomysłu na swoje życie, ale moje 
najbliższe plany są związane z ba-
rem. Chcę, żeby był większy, lepszy, 
znany. Żeby ludzie tu przychodzili 
i wiedzieli, jak smakuje oryginalna 
wietnamska kuchnia. ■

wiednim zyskiem. Od znajomych  
dowiedzieliśmy się, że jest do kupie-
nia bar. Mama przyjechała półtora 
roku temu i sfinalizowaliśmy trans-
akcję. Wynajęliśmy lokal, zrobiliśmy 
remont i otworzyliśmy Quan Ngon.

Powiedziałem: „Mamo, ty lubisz  
i umiesz wspaniale gotować. Robisz 
to zgodnie z wietnamską tradycją.  
Musi się nam udać. Będziemy goto- 
wali moją ulubiona zupę Pho. Wpraw- 
dzie przygotowanie jej wymaga dużo 
pracy, ale jest pyszna”.

Co to za zupa? To zupa na ko-
ściach drobiowych, wieprzowych  
i wołowych, które przez kilka godzin 
oddzielnie się gotuje. To musi być 
prawdziwy rosół, prawdziwy bulion, 
a nie słona woda na kościach. Potem 
bardzo dokładnie dobiera się odpo- 
wiednie przyprawy, które dla tej 
zupy są najważniejsze, i dodaje od-
powiednie warzywa i mięso. Mama 
opowiedziała by o tym lepiej, bo 
zupę przyrządza codziennie.

Gdy otworzyliśmy w ubiegłym 
roku bar, z każdym dniem przyby-
wało klientów. Jedni przychodzili na 
zupę, drudzy na inne ulubione dania 
kuchni wietnamskiej, a wszyscy 
przychodzili na wymyślane przez 
mamę desery. Są to desery na bazie 
różnych smaków galaretek i tofu, 

I wtedy do mojego życia nieo- 
czekiwanie wtrącił się los. W Wiet-
namie mojemu bratu urodziła się 
córeczka i wkrótce ona i jej mama 
zachorowały. Lekarze stwierdzili, że 
w Wietnamie jest dla nich skażone 
powietrze, że muszą zmienić klimat. 
Wtedy moja mama, której wietnam-
skie imię w polskim języku znaczy 
Kwiat, postanowiła wrócić do Polski.

Powrót do tego, co było, czyli 
handlu, był praktycznie niemożliwy. 
Nie ten czas, zbyt mały kapitał, żeby 
zaczynać, i zero pewności, że to, co 
zainwestujemy, wróci się z odpo-

żeby uspokoić troskliwą mamę, że 
nie jestem sam. Znalazłem na krótko 
pracę na lotnisku. Sprzedawałem 
perfumy. Ale to nie był dobry interes, 
więc wróciłem do Wólki. W 2011 
roku zaczynałem samodzielne życie 
w Wólce Kosowskiej.

Jako sprzedawca zacząłem praco-
wać w hurtowni pewnego Chińczy-
ka. To było bolesne zderzenie z rze-
czywistością. Tak jak mama kiedyś, 
pracę zaczynałem o piątej rano i cały 
dzień byłem na nogach, wędrując od 
magazynu do magazynu. 

Wiele razy wtedy myślałem  
o mamie. Jak ona musiała ciężko 
pracować, skoro ja swoją pracę uwa- 
żałem za ciężką. Pracowałem za 
bardzo małe pieniądze. Z trudem 
wystarczało mi na opłacenie miesz-
kania i utrzymanie żony i córeczki, 
ale jakoś ten najtrudniejszy okres 
przetrwałem.

…zawsze więcej 
mówię o mamie

…jak człowiek zna języki,  
to sobie wszędzie poradzi



Zielone agresty o zamszowej skórce, niepozorne poziomki o zniewalającym  

zapachu, lekko kwaskowe porzeczki, soczyste truskawki, granatowe borówki  

i maliny pełne soku. W tych niewielkich owocach kryje się kwintesencja lata.  

Czerwcowe słońce nadało im kolorów. Już są.

Choć głęboko zmrożone możemy jeść przez cały rok, to jednak nic nie zastąpi praw-

dziwych sezonowych owoców prosto z krzaczka. Bez nich lato nie istnieje. One nadają 

sens deserom, koktajlom i sałatkom. Na nie warto czekać przez cały rok i nimi trzeba się 

cieszyć, póki są. Jakiego wyboru dokonać, przedstawiając przepisy do tego numeru,  

by pokazać całą gamę możliwości, jakie dają owoce? Dobrej odpowiedzi nie ma.  

Dlatego dziś kilka łatwych i orzeźwiających przepisów, bo w upalne dni nikt nie ma chęci 

na stanie w kuchni. A my po prostu jedzmy owoce całymi garściami. Układajmy z nich 

kolorowe kompozycje i delektujmy się ich smakiem bez opamiętania.

Nareszcie KOLOROWY MUS

SKŁADNIKI 
80 g serka mascarpone, 3 żółtka, 150 ml śmie-
tanki 36%, kilka kropel ekstraktu z wanilii, 2 łyżki 
cukru, owoce: porzeczki, agrest, maliny, borówki 
amerykańskie

Żółtka utrzyj z cukrem na gładką masę. Dodaj  
śmietanę, serek, ekstrakt z wanilii i wszystko 
zmiksuj lub po prostu dobrze wymieszaj.  
W pucharku ułóż owoce. Zalej wszystko musem 
i udekoruj na wierzchu owocami.Poczekaj, aż wy-
stygnie i wstaw do lodówki najlepiej na całą noc.



SKŁADNIKI 
175 g mąki, 2 jajka, szczypta soli, 40 g cukru pudru,  
75 g masła, 250 g borówki amerykańskiej, garść malin,  
25 g cukru, śmietanka kremówka

Na stolnicę wysyp mąkę, dodaj szczyptę soli i cukier puder. 
Wszystkie składniki wymieszaj. Zrób kopczyk. Dodaj 2 żółtka  
i pokrojone na kawałki masło. Wyrób ciasto. Odetnij 1/3 ciasta  
i odłóż. Pozostałe 2/3 ciasta rozwałkuj i wylep nim formę na  
tartę. Wysyp na wierzch borówki (odłóż kilka do dekoracji)  
i obsyp 25 g cukru. Odłożone na bok ciasto rozwałkuj i potnij  
w centymetrowe paski. Ułóż z nich szachownicę na borówkach. 
Tartę włóż do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 30-35 
minut.Po upieczeniu wyjmij i poczekaj aż przestygnie. Ubij śmie-
tanę z łyżką cukru pudru i kilkoma kropelkami ekstraktu z wanilii. 
Śmietanę rozłóż na cieście. Całość posyp malinami i borówkami.

SKŁADNIKI 
100 g sałat różnego rodzaju (najlepiej kolorowych),  
100 g niebieskiego pleśniowego sera, 150 g truskawek,  
garść orzeszków piniowych
DRESSING: 4 łyżki oliw z oliwek, 1 łyżeczka miodu,  
łyżka octu balsamicznego, sól i pieprz do smaku 

Sałaty umyj, porwij i przełóż na półmisek. Truskawki opłucz 
i podziel na połówki. Ser pokrój w kostkę. Teraz truskawki 
razem z serem rozłóż na sałacie. Orzeszki piniowe podpraż 
na patelni i obsyp nimi sałatę. Składniki dressingu wymieszaj 
w małym słoiczku i oblej nimi sałatkę.

SKŁADNIKI
1 szklanka mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia, 1 jajko, 2 łyżki cukru pudru, 1 i 1/4 szklanki 
maślanki, 20 g masła, cukier puder do oprószenia, 
200 g malin

W jednym naczyniu połącz ze sobą wszystkie sypkie 
składniki: mąkę, 2 łyżki cukru pudru i proszek do pie-
czenia. W drugiej misce wymieszaj składniki mokre: 
roztrzepane jajko, maślankę oraz ostudzone, roztopio- 
ne masło. Teraz zawartość obu naczyń połącz i dok- 
ładnie wymieszaj. Ciasto powinno być dość gęste.  
Na koniec dodaję maliny i znów delikatnie wymieszaj. 
Placuszki smaż na rozgrzanej patelni (bez tłuszczu)  
z obydwu stron na złoty kolor. Pancakes posyp cuk- 
rem pudrem i ozdób świeżymi malinami. Do garnka 
przełóż garść malin, dodaj do nich cukier i podgrze-
waj, aż puszczą sok. Syropem polej placuszki.

SKŁADNIKI 
szklanka agrestu, dojrzały banan, 125 ml jogurtu  
naturalnego, 2 łyżki soku z cytryny i cukier do smaku

Agrest umyj i oczyść z ogonków. Przełóż do blendera. 
Dodaj kawałki banana. Wszystko zmiksuj na jednolitą 
masę. Dodaj do smaku sok z cytryny i tyle cukru, ile 
lubisz. Rozlej do pucharków.

AGRESTOWE SMOOTHIE

SAŁATKA Z TRUSKAWKAMI  
I PLEŚNIOWYM SEREM

KRUCHE CIASTO  
Z BORÓWKĄ AMERYKAŃSKĄ 

I BITĄ ŚMIETANĄ

PANCAKES Z MALINAMI



„O czym marzą owe lilie smutne,
Zatopione w podwójnym błękicie?
Czy jak duchy jeziora pokutne
W śnie kwiecistym nowe biorą życie?
Gdzie je znowu w jasny wieniec wplata
Idealna twórcza piękność świata?”

Adam Asnyk

Lilie wodne


