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Gmina w obiektywie

W październiku u pani Ewy Białkowskiej 
przy ulicy Słonecznej w Lesznowoli jest 
tak, jakby ktoś rozłożył kolorowy, pachnący 
dywan. Nadszedł czas chryzantem.
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Od Redakcji
Na szczęście festiwal wyborczych obietnic mamy za sobą  

i szkoda czasu na zastanawianie się, co kieruje ludźmi, składają- 
cymi obietnice bez pokrycia. Kandydaci na radnych, szczególnie 
ci, którzy startują pierwszy raz, jakoś nie zdają sobie sprawy, że sa-
morząd to drużyna, że decyzje zapadają kolegialnie i że nie jest to 
miejsce na popisy solistów. Za kilka miesięcy się o tym przekonają. 

Jak wtedy spojrzą w oczy swoich wyborców, którym obie- 
cywali gruszki na wierzbie? Wiem, powiedzą, że nic nie mogą, że 
gdyby to od nich zależało, to manna spadłaby z nieba, każda droga 
byłaby asfaltowa, parki by rosły jak grzyby po deszczu itd., itp., 
itd. Ponieważ w samorządzie każdą decyzję trzeba przegłosować, 
każdą złotówkę kilka razy obejrzeć, nim zapadnie decyzja na co 
ją wydać, to będzie na kogo zwalić. Winni będą jak zwykle oni. 
Koniec. Ani słowa więcej w tej sprawie.  

Październikowym numerem „mojej Lesznowoli” wracamy  
do rzeczywistości. Do mieszkańców, których poznaliśmy i których 
chcemy Czytelnikom przedstawić. Są wśród nich: młody rolnik, 
który twardo stąpa po ziemi i mówi, że nie stawia na sukces, bo  
jest realistą; muzyk, o którym gdy był uczniem szkoły w Mroko-
wie, nauczycielka powiedziała, że ma niebywały talent muzyczny 
i trzeba coś z tym talentem zrobić. Jest małżeństwo z Jastrzębca, 
wspominające dawne czasy i swoją drogę do naszej gminy i pani 
sołtys z Nowej Iwicznej, która nie lubi stać w miejscu. Jest hodow-
ca pięknych róż z Mysiadła, który mówi, że róża wymaga delikat-
ności i pielęgnacji, a na koniec miłośniczki koni z Łozisk, które 
mają pomysł na życie. 

To do poczytania. Do obejrzenia nasza piękna jesień, fotorelacje 
z Duathlonu i pikniku rodzinnego „Bieg po dynię”.

W kuchni – pietruszka i marchewka.
Na koniec pozdrawiam Zespół Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, 

który w poprzednim wydaniu pomyliłem z Zespołem Piosenki 
Biesiadnej Mrokowiacy. To się już więcej nie powtórzy. 

Miłej lektury.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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 „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” – mówiła nam pani 

dyrektor Hanna Serwinek, gdy odchodziła na emeryturę ze swojej szkoły w Lesznowoli 

(Fajne to były czasy, „moja Lesznowola”, nr 25).

Jednym z uczniów, o którym  
pani dyrektor wspomniała, był  
Mariusz Szelągowski z Władysła-
wowa. – Bardzo sumienny i pilny. 
Widać było, że chciał coś w życiu 
osiągnąć. Gdy dowiedział się, że 
mieszkam kilka domów dalej od 
gospodarstwa jego rodziców, przez 
wakacje nauczył się czytać, żeby 
pokazać, co umie – wspomina pani 
Serwinek. – Ponieważ jest jedyna-
kiem, zostanie na gospodarstwie 

rodziców. Jestem pewna, że nie 
podzieli ziemi na działki, sprzeda  
i będzie żył. On ma wielki szacu- 
nek dla ziemi, którą zna od małego. 
Będzie poszukiwał nowych upraw  
i będzie prowadził gospodarstwo.

Ogrodnik
– Rzeczywiście, jestem jedyna- 

kiem i wychowywałem się w gos- 
podarstwie. Tak naprawdę od małe- 
go byłem oswajany z pracą w polu,  

z przyrodą, z tym, czym zajmo- 
wali się rodzice, bo przecież często 
zabierali mnie ze sobą w pole. Trud-
no było malucha samego zostawiać 
w domu, gdy wszyscy pracowali. 
Gospodarstwo mamy w tym miej- 
scu od lat. Najpierw gospodarzyli  
na nim babcia z dziadkiem, potem 
pracowali z nimi moi rodzice, potem 
ja z rodzicami, teraz rodzice, moja 
żona, a nawet czasem moi dwaj 
synowie pomagają. Cała rodzina 

Szukam  
czegoś nowego
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nawzajem się wspiera – opowiada 
Mariusz Szelągowski.

– Kiedyś, gdy tutejsze grunty 
były niezmeliorowane, na naszych 
polach tworzyła się wielka zlewnia 
wody. Kiedy zamarzała, można było 
się ślizgać i na łyżwach jeździć do 
wiosny. Gdy odmarzała, musieliśmy 
chodzić po polu sąsiada, żeby dojść 
na górkę, gdzie były nasze pola, bo 
tu było grzęzawisko, które trzeba 
było obchodzić naokoło. Rodzice 
mieli pięć i pół hektara i do dziś się 
nic nie zmieniło.

Gdy skończyłem szkołę podsta- 
wową w Lesznowoli, zdałem do  
pięcioletniego technikum ogrodni-
czego w Piasecznie. Powiem szczerze,  
że wybrałem szkołę bez specjalnej 
miłości do ogrodnictwa i dopiero  
w czwartej klasie technikum zdecy- 
dowałem, że ten kierunek nauki 
pociągnę. 

Dlatego wybrałem się na studia 
ogrodnicze. Skończyłem Wydział 
Ogrodniczy Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie  
i jestem magistrem ogrodnictwa.

Dziadkowie stawiali w gos- 
podarstwie na hodowlę. Gdy żyli,  
w gospodarstwie były świnie i kury. 
Gdy zaczęli gospodarzyć rodzice, 
postawili na produkcję warzyw. To 
był dla Lesznowoli i gospodarstw 
warzywnych okres prosperity. Blisko 

był rynek zbytu i łatwo było wszyst-
ko sprzedać. Z hodowli i uprawy wa-
rzyw można było nie tylko utrzymać 
gospodarstwo, ale też inwestować  
w budynki czy maszyny.

Niestety, im byłem starszy,  
tym rynek zbytu bardziej się kur-
czył, a produkcja stawała się coraz 
droższa i coraz mniej opłacalna. 
Trzeba było się rozejrzeć za jakimś 
dodatkowym zajęciem, żeby dorobić.

Pół roku po studiach dostałem 
telefon od znajomego, który zapropo-
nował mi u siebie pracę. Nie było to 
zajęcie związane z moim wykształ- 
ceniem, ale za to ciekawe i za kon- 
kretne pieniądze. Pracowałem w fir- 
mie elektronicznej i zajmowałem się 
montowaniem optotypów, perymet- 
rów, czyli wszelkiego rodzaju urzą- 
dzeń do badania wzroku. Firma sta-
wiała pierwsze kroki i ja razem z nią. 
To było bardzo ciekawe zajęcie, a fi- 
nalne produkty jechały za granicę.

Kiedy zacząłem pracować, zo-
stawiłem na gospodarstwie samych 
rodziców. Jakoś dawali sobie radę 
w rzeczywistości, jaka była, ale nie 
mieli lekko. Po pracy pomagałem im, 
jak mogłem, i ten pomysł na życie 
jakoś się we mnie utrwalił. Godziłem 
pracę dodatkową z pracą na roli przy 
wsparciu rodziców, a później żony. 
Zarabiałem stałe pieniądze i mogłem 
wesprzeć gospodarstwo. Mogliśmy 

zacząć eksperymentować z uprawa-
mi. Mówię „mogliśmy”, bo my tu 
wszystko robimy wspólnie. 

Z pozoru mogłoby się wydawać, 
że to ja tu jestem autorem innowacji, 
ja decyduję o tym, co się w naszym 
gospodarstwie dzieje, ponieważ jes- 
tem po studiach. Tak nie jest. Ja w tym  
współuczestniczę. Mam w tym  
swój udział. 

Po dwóch czy trzech latach pra- 
cy przy montażu urządzeń do bada-
nia wzroku postanowiłem spróbować 
czegoś nowego. Często zmieniałem  
pracę. Nie dlatego, że jestem ciekawy  
świata, choć jestem, tylko dlatego, że 
potem przez jakiś czas nie mogłem 
znaleźć stałego zajęcia. 

Nasze uprawy
– W gospodarstwie mamy uprawy  

tradycyjne: zboża, marchew, kapustę  
i ziemniaki. Przy naszej sile roboczej 
wybieramy uprawy, których zbiór jest  
maksymalne zmechanizowany. Obok 
tego zajmujemy się hodowlą świer-
ków na Boże Narodzenie i rozszerza-
my uprawy truskawek deserowych.

Trendy w uprawach narzucają 
klienci i rynek. Kto nie idzie za tym 
głosem, musi się poddać. Dlatego 
uprawiamy truskawki odmiany Vib- 
rant, Roxana i Malwina.

Vibrant to pochodząca z Wielkiej 
Brytanii wczesna, bardzo plenna, 

owocująca sześćdziesiąt dni odmiana 
o dużych, błyszczących, mocno czer-
wonych, bardzo smacznych owocach. 

Roxana jest średnio wczesną 
odmianą włoską, odporną na prze-
marzanie, co w naszych warunkach 
klimatycznych jest bardzo ważne. 
Owoce Roxany są duże, stożkowate 
i mają regularne kształty. Skórka 
owoców jest błyszcząca i intensyw-
nie czerwona. Miąższ przyjmuje taką 
samą wyrazistą barwę, jest jędrny, 
aromatyczny i słodki. Okres zbiorów 
truskawek trwa od połowy czerwca 
do połowy lipca.

Malwina pochodzi z Niemiec. 
Jest to bardzo późna, najnowsza od- 
miana truskawek. Owoce ma duże, 
twarde, czerwone z połyskiem i z czer- 
wonym miąższem. Smak zerwanych 
jasnych owoców jest dobry, a w pełni 
dojrzałych bardzo dobry.

Na przetwory klienci najchętniej 
kupują truskawki odmiany Marmolada,  
ale my jej nie uprawiamy, bo jest bar- 
dzo wymagająca. Potrzebuje dużo wo- 
dy i co drugi dzień wymaga podlewania. 

Osiem lat uprawialiśmy maliny, 
ale ich zbiory z uwagi na delikatne  
i nietrwałe owoce były tak uciążliwe, 
że powiedzieliśmy „dość” i zlikwido- 
waliśmy uprawę, choć w naszej 
okolicy zbyt na maliny był bardzo 
dobry. Po malinach przyszedł czas 
na borówkę amerykańską.

Idziemy w borówkę
– Borówka amerykańska wy- 

maga innego niż maliny podłoża.  
Na dzień dobry trzeba wkładu pracy 
i pieniędzy, żeby zapewnić sadzon-
kom odpowiednie warunki i liczyć 
na dobre plony. Zasadziliśmy ponad 
dziewięćset krzaków odmiany Spar-
tan i Bluecrop.

Nie wszyscy wiedzą, że borówka 
amerykańska, zwana także borów-
ką wysoką, jest krzewem z rodziny 

wrzosowatych. Ci, którzy są ama-
torami owoców borówki amerykań-
skiej, cenią je za to, że zawierają  
cukry, witaminę C i mają dużo 
pektyn, regulujących poziom chole-
sterolu i wchłaniających substancje 
toksyczne. Zaletą borówki jest też to, 
że jest bardzo odporna na choroby  
i szkodniki. W związku z tym pra-
wie nie wymaga oprysków.

Ponieważ najlepiej rośnie na gle- 
bie kwaśnej (pH 3,5-5,0) o wysokiej 

…posadziliśmy  
i czekamy z nadzieją na 
dobre, opłacalne zbiory
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Dopóki sobie pomagamy, to jakoś 
dajemy radę, ale jak będzie w przyszło- 
ści, tego jeszcze nie wiem. Moi rodzice,  
mama Krystyna i tata Kazimierz, są 
już na emeryturze i pewnie niedługo 
stanę przed wyborem: stała praca czy  
gospodarstwo. Na razie tak jest, że mo- 
gę sobie dorabiać, ale w przyszłości pew- 
nie będę musiał zająć się gospodar-
stwem i tu jest ta niewiadoma – czy da 
się z tego gospodarstwa i tej produk-
cji żyć na przyzwoitym poziomie?

W życiu tak już jest, że niektóre 
problemy rozwiązują się same, więc 
mam nadzieję, że życie i ten problem 

rozwiąże. Dopóki go nie ma, nie my-
ślę, co będzie. Może poprawi się ko-
niunktura, może te nasze uprawowe 
nowości przyniosą odpowiedni zysk. 
Jeśli nie borówka, to może nasze 
szkółkarstwo, może truskawki, a jak 
nie, będę szukał czegoś nowego. 

Teraz oboje z Emilią, moją żoną, 
pracujemy, by zapewnić dzieciom 
życie na przyzwoitym poziomie. 
Może jednak być tak, że będziemy 
prowadzili gospodarstwo. Już w tym 
roku rodzice mi powiedzieli, żebym 

dni w tygodniu i wtedy ja przejmuję  
obowiązki domowe. Opiekę nad 
chłopcami łączę z pracą stałą i zaję- 
ciami w polu.

Wiem, że teraz jest moda na suk- 
ces, ale ja tej modzie nie ulegam. 
Wszystkiego w życiu mieć nie można.  
Każdy coś traci po drodze. Ja na 
przykład opiekuję się dziećmi. Jasio 
ma dwanaście lat, zna panią Serwi- 
nek,bo chodził do przedszkola i pier- 
wszej klasy, gdy pani Serwinek była 
dyrektorką. Młodszy, Pawełek, ma 
siedem lat. Chodził do przedszkola,  
a teraz poszedł do pierwszej klasy. 

się zajął orką, siewem, czyli polem. 
Zanosi się więc na to, że będę musiał 
przejąć gospodarstwo.

Jesteśmy z żoną przyzwyczaje-
ni do ziemi, dbamy o nią, więc nie 
będzie to dla nas nowość. Dopóki są 
rodzice, będzie pewnie w uprawie 
żyto, pszenica, owies i ziemniaki, bo 
to u nas uprawy tradycyjne. Pewnie 
zawsze będą kury, koty i psy. Bo co 
to za gospodarstwo, jeśli po podwór-
ku nie chodzą kury, nie biega pies  
i nie wygrzewa się na słońcu kot? ■

zawartości próchnicy, przepuszczal- 
nej i wilgotnej, musieliśmy specjal-
nie dla całej plantacji przygotować 
podłoże i linię kroplującą do nawad- 
niania. Przygotowaliśmy torf wy-
mieszany z korą w stosunku jeden do 
jednego i wypełniliśmy nim wyora-
ne odpowiednio szerokie bruzdy. 
Następnie bruzdy zostały przyorane, 
w wyniku czego powstały szerokie 
zagony. Potem po zagonach przeje-
chała glebogryzarka i posadziliśmy 
na nich w odpowiednich odstępach 
borówki. Odmiany silnie rosnące 
sadzi się co metr i dwadzieścia cen- 
tymetrów. My, jak wspomniałem, 
mamy dwie odmiany borówki ame-
rykańskiej: Spartan i Bluecrop.

Spartan ma duże, spłaszczone, 
niebieskie owoce z intensywnym 
popielatym nalotem woskowym, 
zebrane w luźne grona. Są bardzo 
smaczne i aromatyczne. Dojrzewają 
już w połowie lipca.

Bluecrop jest uznawana za 
najbardziej wartościową odmianę 
otrzymaną w 1941 roku w Stanach 
Zjednoczonych. Jest powszechnie  
uprawiana na całym świecie, za- 
równo w uprawie towarowej, jak  
i na działkach oraz w ogrodach. Jej 
owoce dojrzewają od połowy lipca 
do połowy sierpnia. Z jednego krze-
wu zbiera się od 4 do 9 kilogramów 
owoców. Posadziliśmy i czekamy  
z nadzieją na dobre, opłacalne zbio-
ry. Jak będzie, zobaczymy.

Nasze życie
– Tak naprawdę nie oczekujemy 

od życia wiele. Nie nastawiamy się 
na sukces, bo jesteśmy realistami. 
Mamy dwóch synów i skupiamy się 
na ich wychowaniu. Jasio już jest 
prawie samodzielny. Przynajmniej  
w dziewięćdziesięciu procentach 
sam odrabia lekcje. Zaczyna myśleć, 
co jest potrzebne i wszystko sobie 
sam organizuje. Pawełek też ma 
swoje uzdolnienia, jest w pierwszej 
klasie, więc nie jest tak źle. Mówi,  
że będzie architektem.

Jak mogli się państwo przekonać, 
umówić się ze mną na rozmowę nie 
było łatwo. Żona pracuje cztery  

Generalnie ciężko to wszystko 
pogodzić. Bo to i praca, i dzieci, 
trzeba też pomóc w gospodarstwie 
rodzicom, więc nie bardzo jest jesz- 
cze na coś czas. Mój urlop dzielę na 
dwie tury. Raz w roku w wakacje 
biorę tydzień wolnego i wyjeżdża- 
my gdzieś z żoną i chłopcami. Dru- 
gą część urlopu biorę wtedy, gdy jest 
najwięcej pracy w gospodarstwie,  
szczególnie gdy zaczynają się wy- 
kopki ziemniaków. W żniwa przyjeż-
dża kombajn, zbiera zboże i po ro- 
bocie, ale w wykopki to się już trze- 
ba narobić.

…cała rodzina 
nawzajem się 

wspiera
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Dookoła 
      dyni

Od kilku lat październik w naszej gminie 
upływa pod znakiem dyni. Dynia jest 
nie tylko na kolorowych straganach 
przy ulicy Słonecznej, ale i przed wielo-
ma gospodarstwami. Dynia to główna 
bohaterka jesiennego biegu. 

Mówią, że trzynastka przynosi 
pecha, ale ta trzynastka przyniosła 
słońce i wiele radości. Trzynasty 
października był w Lesznowoli 
dniem rodzinnego święta. Wszystko 
to, co działo się tego dnia na boisku 
Zespołu Szkół Publicznych im. 
Noblistów Polskich w Lesznowoli 
przed główny „Biegiem po dynię”, 
było dowodem na to, jak bardzo 
potrzebne są tego rodzaju imprezy 
integracyjne. 

Bieg ma już rzeszę swoich fa- 
nów i liczne grono zawodników, któ-
rzy od kilku lat wracają do domów 
z pamiątkowymi medalami. Z tym 
biegiem łączą się też stałe przymiot-
niki: radosny i pomarańczowy. I tyl- 
ko niewiadomą zawsze pozostaje 
pogoda. W zeszłym roku zdecydo-
wanie jesienna, w tym na szczęście 
wyjątkowo ciepła i słoneczna. 

Organizatorzy wpadli w tym 
roku na świetny pomysł, żeby wszy- 
stko działo się w jednym miejscu. 
Gry i zabawy dla dzieci i rodziców 
toczyły się na płycie boiska, a na 
bieżni rozgrywano biegi po dynię. 
Na boisku były więc slalomy wokół 
dyni i rzuty kołem nad dynią. Jedni 

się rozgrzewali przed startem, inni 
odpoczywali po zakończonym już 
biegu. Maluchy miały wiele okazji 
do sportowej zabawy, a głównym 
akcentem wszystkich gier i zabaw 
były oczywiście dynie.

Na bieżni jak co roku rywalizo-
wali ci zupełnie mali i całkiem do-
rośli. Niektórym do pokonania trasy 
potrzebna była mama, prowadząca 
za rękę, innym wystarczyły zachęca-
jące okrzyki kibiców. 

I choć dynia ze swoją sylwetką 
nie wydaje się warzywem wysporto-
wanym, to jednak jak widać pozory 
mylą. Dynia była elementem niemal 
każdej zabawy, dumnie przemie- 
rzała trasę na koszulkach biegaczy,  
a potem użyczyła swojego wizerun-
ku pamiątkowym medalom. Najlepsi 
sportowcy zeszli z podium z dynią 
pod pachą, a w ramach największego 
poświęcenia, dynia wylądowała  
w garnku z dyniową zupą, którą posi- 
lali się uczestnicy wielkiego rodzin-
nego pikniku.

Całość tradycyjnie zorganizowało 
Centrum Sportu, które z przymruże-
niem oka, ale profesjonalnie oddało 
cześć jesiennemu warzywu. ■
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Perkusista

– Gdy teraz, w październiku, zagram na 
jednej scenie z Jojo Mayerem, sławnym szwaj-
carskim producentem muzycznym, muzykiem, 
kompozytorem i instrumentalistą, wirtuozem 
instrumentów perkusyjnych, to mogę szcze-
rze powiedzieć, że wszystkie marzenia, które 
miałem, czyli granie na dużych scenach, na 
dużych imprezach z wielkimi gwiazdami,  
będą spełnione.

– Tak mówi dwudziestoośmioletni miesz-
kaniec Mrokowa, perkusista Gniewomir Tom-
czyk. I to jest powód, dla którego chcieliśmy 
go poznać i naszym Czytelnikom przedstawić. 

Dom wypełniony muzyką
Do zatopionego w zieleni, drewnianego 

domu przywiezionego gdzieś z nad Buga wcho- 
dzi się po schodach z kamiennych bloków, uło- 
żonych jakby przypadkiem. Już chwilę po 
przekroczeniu progu wiemy, że znaleźliśmy 
się w innym świecie, w jakimś przedziwnym 
klimacie stworzonym przez gospodarzy tego 
domu, Annę i Józefa Tomczyków, oraz ich 
trzech synów: Gniewomira, Juranda i Ziemowita.

Pani Anna pochodzi z Rzeszowa, pan  
Józef – z Sandomierza. Jako młodzi ludzie spot- 
kali się w Warszawie, do której przyjechali stu- 
diować na Akademii Sztuk Pięknych. 

Na ulicy Marii Świątkiewicz w Mrokowie 
wynajęli mieszkanie i tak stali się mieszkań- 
cami naszej gminy. Potem, jak mówi pan Józef:  
„zatrzymało nas tu środowisko”. Kupili dział- 
kę, postawili dom, wypełnili go muzyką  
i zostali na stałe. 

– Tata zawsze malował obrazy przy mu-
zyce. Słuchał muzyki, słuchał jazzu i muzyka 
wypełniała cały dom – mówi Gniewomir. Dla 
rodziny i przyjaciół – Gniewko.

– Jest nas trzech i wszyscy jesteśmy mu-
zykami. Jest perkusista, pianista i wioloncze-
lista. Imiona Gniewomir i Ziemowit wymyślił 
tata, mama wybrała imię dla Juranda – mówi 
Gniewko. – Różnica wieku między mną a Zie-

mowitem to osiem lat, a między mną a Jurandem – dwanaście.  
Ale mentalnie różnicy nie ma. Bardzo dobrze się dogadujemy.

 – W moim rodzinnym domu też zawsze była muzyka – wspo-
mina tata Gniewka. – Mój ojciec grał na akordeonie, brat jest gita- 
rzystą klasycznym i jazzowym. Żona zawsze mi tej muzycznej ro- 
dziny zazdrościła. Teraz już nie musi, bo też ma muzyczną rodzinę.

Gdy Gniewko miał cztery lata, niosłem go na barana do Sali 
Kongresowej w Pałacu Kultury na koncert Chicka Corei. Brałem 
go do klubów jazzowych i wiele razy musiałem załatwiać pozwo-
lenia, żeby malucha ze mną wpuścili. Przeżyliśmy razem mnóstwo 
koncertów, byliśmy na największych festiwalach, wielkich wyda-
rzeniach muzycznych, ocieraliśmy się o wielkie nazwiska muzycz-
nego świata. Czułem, że tak go od małego karmię tą muzyką, że to 
musi kiedyś zaprocentować. I się nie pomyliłem. Dziś to wszystko 
w nim siedzi i ma on co innym od siebie dawać. 

– Kiedy chłopcy zaczęli chodzić do szkoły muzycznej pierw-
szego stopnia, to otworzyła się przed nami muzyka klasyczna 
– opowiada pani Anna. – Zaczęłam odkrywać tę muzykę. Byłam 
ciekawa, co dzieci grają, co to jest wczesny barok i tak dalej. Za-
częło się chodzenie na koncerty. Pamiętam, jak Jurand był w szkole 
muzycznej, obserwował na koncercie młodych muzyków z Polskiej 
Orkiestry Sinfonia Iuventus i mówił: „O, pani tutaj ładnie smycz-
kowała”. To było urocze.

– Zawsze byłem pełen podziwu dla chłopaków, bo oni nigdy 
się nie buntowali, że koledzy idą po szkole i kopią piłkę, a oni po 
szkole w Mrokowie zasuwają do Warszawy. Brali kanapki, wsiada-
li do samochodu i wiozłem ich do szkoły muzycznej – mówi tata. 
– Wracaliśmy późnym wieczorem.

– Obiad był na kolankach, a Ziemowit uczył się w samocho- 
dzie przy latarce – dodaje mama. – Najmniejszy problem miałam  
z Jurandem. On uznał, że tak pewnie musi być, bo wszyscy w domu  
grają i wszyscy jeżdżą z Mrokowa do Warszawy uczyć się grać. 

Gram na bębnach 
– W czwartej klasie szkoły podstawowej w Mrokowie pani 

Agata Walczak, nauczycielka muzyki, zwróciła mi uwagę, że 
Gniewko ma ogromne zdolności aktorsko-muzyczne. Pamiętam, że 
któregoś dnia powiedziała tak: „Słuchaj, zrób coś z Gniewkiem, bo 
on ma niebywały talent muzyczny”. I to mnie pchnęło. Dostałam 
kopa do działania – wspomina pani Anna. 

– Ale ja już wtedy coś robiłem – mówi Gniewomir. – Brałem 
udział w castingu do przedstawienia „Piotruś Pan” w Tetrze  
Roma i to była wielka przygoda. Dostałem się do zespołu.  

– Uwielbiałem serial dla dzieci „Gniewko, syn rybaka”,  
emitowany w telewizji chyba gdzieś w końcu lat sześćdziesią-
tych. Zamarzyłem wtedy, że jak będę dorosły, to będę miał 
syna, którego nazwę Gniewomir – mówi pan Józef Tomczyk.  
– I tak się stało. Gdy urodził się syn, wiedziałam, że to jest 
Gniewko – dodaje pani Anna. 
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Na głęboką wodę
– Granie na poważnie zaczęło się, kiedy 

wyjechałem na dwa koncerty na festiwal do 
Anglii. Miałem tam swój pierwszy koncert na  
dużej scenie i wtedy spodobałem się wielu me- 
nadżerom i artystom. Po tych koncertach ode-
zwały się telefony z propozycjami współpracy.

Do tamtej pory było więcej siedzenia w do- 
mu i więcej marzeń. Wprawdzie grałem już  
w filharmoniach, grałem z mistrzem Krzyszto-
fem Pendereckim i miałem swój udział w dwóch  
płytach orkiestry pod jego dyrekcją, ale czu-
łem jakiś niedosyt. 

Wygrałem ogólnopolski konkurs perkusyj-
ny Drum Battle w Opolu, potem robiłem licen-
cjat w Białymstoku w klasie profesora Henryka 
Mikołajczyka, który jest kotlistą, kierowni-
kiem grupy perkusyjnej w orkiestrze Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. 

W toku studiów licencjackich sporo grałem 
z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus i z nią 
występowałem w Polskim Radio w studiu S1 
im. Władysława Szpilmana. Przy okazji tych 
występów udało się nagrać trzy symfonie 
Krzysztofa Pendereckiego – pierwszą, drugą  
i siódmą i to jest w mojej karierze bardzo  
fajny klasyczny akcent.

Muzyka rozrywkowa długo pozostawała w sferze  
moich marzeń, bo w szkole najważniejsza była klasyka i pilno- 
wanie warsztatu.

Po zdaniu licencjatu w Białymstoku dostałem się na magisterkę 
klasyczną i zdałem egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina na Bednarskiej, na studium jazzu imienia 
Henryka Majewskiego. Uczyłem się w klasie prof. Krzysztofa 
Gradziuka. To był w moim życiu ten moment, gdy stwierdziłem, 
że robię zwrot i przechodzę na tory muzyki rozrywkowej. Muzyki, 
którą zawsze chciałem grać. 

Pierwszy koncert zagrałem z zespołem F.O.U.R.S. Collecti-
ve, formacją muzyczną założoną z inicjatywy dwóch studentów 
Akademii Muzycznej w Krakowie, z którą od 2013 roku współ-
pracował Piotr Schmidt – jeden z najciekawszych trębaczy polskiej 
sceny jazzowej. Zagrałem z nim trzykoncertową trasę. Potem 
chłopaki stwierdzili, że bez próby zagramy w Warszawie. Trochę 
się tego obawiałem, bo nie miałem tak dużego doświadczenia, żeby 
wyjść na scenę i zagrać bez próby, a poza tym wszystkie numery 
na koncercie mieliśmy grać pierwszy raz. 

To był koncert w klubie muzycznym Centrum Zarządzania 
Światem w Warszawie, a potem koncert pod Szczecinem na Festi-
walu Jazz nad Zalewem i trzeci koncert w Szczecinie. 

Dla mnie to był skok na głęboką wodę. Wszystkich numerów 
musiałem się nauczyć na pamięć. Siedziałem przez tydzień w domu 
i uczyłem się tych utworów. Udało się. Zagrałem koncert z pamięci.

Potem była kolejna wielka muzyczna przygoda. Cztery lata 
temu zadzwonił do mnie kolega z bardzo ciekawą propozycją. 

muzycznych, jak między innymi Warszaw- 
ska Jesień i Warszawskie Spotkania Muzycz- 
ne. Współpracował z Anną Marią Jopek  
i koncertował z wielkimi świata muzycznego.  
Kontakt z nim, ze środowiskiem jazzowym, 
pokazał mi, że są to bardzo fajni ludzie. Za- 
pragnąłem żyć tak jak oni. Po roku, w pier- 
wszej klasie gimnazjum, wiedziałem, co  
chcę robić dalej.

Bycie perkusistą klasycznym praktycz- 
nie wiąże się z mieszkaniem w szkole muzycz-
nej. W domu tata najpierw kupił mi werbel  
i ćwiczyłem na werblu. Potem kupił mi zestaw 
perkusyjny, który mam do dzisiaj. W swojej 
pracowni muzycznej mam mnóstwo instru-
mentów, szaf z różnymi bębnami i nadal zbie-
ram różne instrumenty. Mogę kompletować 
zestaw do określonych potrzeb, bo perkusja to 
nie skrzypce. Kupuję skrzypce i mam instru-
ment. W perkusji mam to, co sobie dostawię. 
Mam różne talerze i bębny i mogę sprawdzić, 
które brzmienie do czego bardziej pasuje.  
Czy do nagrań, czy do występów.

Moja przygoda z perkusją naprawdę trwa 
od szóstej klasy podstawówki, a zawodowo, na 
poważnie, chyba od czterech lat.

Spędziłem bardzo wiele czasu na próbach, na przygotowaniu do 
tego spektaklu. Przedstawienie finalnie wycofano z braku środków, 
ale co przeżyłem w teatrze Janusza Józefowicza, to moje. Potem był 
w teatrze muzycznym Buffo i grałem w wielu musicalach.

Następnie była szkoła muzyczna pierwszego stopnia i ta machina 
zaczęła już działać, i trwa. Gdy zdawałem do szkoły muzycznej, nie 
bardzo wiedziałem, co chcę robić. Nie miałem wybranego żadnego 
instrumentu. Zastanawiałem się, na co mogę pójść. Czy tak jak wszyscy 
na pianino albo skrzypce? A może na gitarę, bo wujek na niej grał? 

Wszystko rozwiązało się samo, bo podczas egzaminu stwier-
dzono, że świetnie czuję rytm i powinienem pójść na perkusję. 
No dobra, pomyślałem sobie: „Powiem chłopakom, że gram na 
bębnach”. Przyszedłem na pierwszą lekcję i okazało się, że będę 
grał na… ksylofonie. 

To była Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Karola Kurpiń-
skiego w Warszawie na ulicy Wiktorskiej, w której uczono muzyki 
klasycznej. Po lekcjach w Mrokowie rodzice prawie codziennie 
wozili mnie do szkoły na Wiktorską. Do domu wracałem na noc. 

Kolejnym etapem była Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia 
im. Józefa Elsnera w Warszawie na ul. Miodowej, gdzie naukę gry 
na perkusji kontynuowałem w klasie prof. Bogdana Lauksa.

W któreś wakacje tata zabrał mnie na warsztaty jazzowe w Puła- 
wach i tam poznałem Cezarego Konrada, perkusistę jazzowego, 
kompozytora i aranżera. 

Czarek już w trakcie studiów rozpoczął współpracę z Warszaw-
ską Grupą Perkusyjną, z którą brał udział w takich wydarzeniach 

…podczas egzaminu 
stwierdzono, że świetnie 
czuję rytm i powinienem 

pójść na perkusję

…stwierdziłem, 
że robię zwrot 
i przechodzę 

na tory muzyki 
rozrywkowej
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próby, próby, załatwianie spraw, koncerty, jeż-
dżenie – opowiada Gniewko. – Cały czas jes- 
tem w ruchu. Mieszkam w domu i w hotelach. 
Po sezonie cały czas trzeba ćwiczyć, a jak się od- 
poczywa, to też myśli się o kolejnych graniach. 

Tego, co robię, nie traktuję jako pracę. To 
jest moja pasja. To jest styl życia. Dodatkowo 
prowadzę jeszcze swoją działalność i rok temu 
wydałem debiutancką płytę „Event Horizon”. 
Jeszcze tej jesieni będę wydawał płytę live 
z koncertów, a na wiosnę ma się ukazać mój 
drugi album. 

Nigdy nie przypuszczałem, że będę kom-
ponował, że w szkole, którą kończyłem, będę 
uczył razem z moją panią profesor, że w szkole 
baletowej będę akompaniował do tańca, robił 
muzykę do różnych choreografii tanecznych – 
słowem, że będę robił to, co zawsze chciałem. 
Będę kreował swój własny, muzyczny świat. 

Organizuję też dużo koncertów w klu- 
bie muzycznym BARdzo bardzo, który jest  
w samym sercu Warszawy na Nowogrodz- 

kiej 11, i tam prowadzę cykl Jazz Session. Co tydzień zapraszam 
najlepszych jazzowych artystów, jacy są w Warszawie i w Polsce. 
Zapraszam muzyków na warsztaty, pokazy i rozmowy, bo uwa-
żam, że bardzo ważną kwestią, obok warsztatu instrumentalisty, 
jest bezpośredni kontakt z doświadczonym artystą, który dzieli się 
swoimi przemyśleniami, doświadczeniem i wiedzą. 

Wspomniałem, że zagram na jednej scenie z Jojo Mayerem, 
który teraz będzie miał trasę koncertową po Polsce. Wszystko wska- 
zuje na to, że będę grał support, czyli wystąpię przed koncertem 
gwiazdy. Będę nagle na tej samej scenie przed moim mistrzem. 
Mam jego sprzęt, jego sygnowane pałki, a on wejdzie na scenę, zoba- 
czy i powie: „Ten chłopak ma moje graty” (śmiech). Nie mogę sobie 
wyobrazić, jak to będzie. 

Ze swoim zespołem Gniewomir Tomczyk/Project zagram  
24 listopada o godzinie 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tarczynie. Serdecznie na ten koncert zapraszam. ■

Mój świat
– Gdy wróciłem z Brighton, ktoś zapytał 

mnie na FB, czy znam zespół Xxanaxx  
i czy chciałbym z nimi pograć. Nie znałem zes- 
połu, ale od czego jest YT. Xxanaxx to zespół  
z Warszawy, który rozpoczął swoją działal- 
ność jako duet: producent Michał Wasilewski  
i wokalistka Klaudia Szafrańska. Zadzwonili, 
czy możemy się spotkać. Szukali perkusisty,  
a ich menedżer, jak się okazało, był na festiwa-
lu w Anglii i widział, jak gram.

Umówiliśmy się na próbę, pograliśmy  
i czekałem na telefon od nich, ale ten milczał. 
To było w lipcu. Odezwali się we wrześniu, 
jakoś tak na początku tygodnia, i menadżer po- 
wiedział, że w czwartek jedziemy grać do Ber- 
lina. W poniedziałek wieczór i we wtorek musia- 
łem zrobić cały materiał, żeby zagrać w Niem-
czech. Pamiętam, że grałem wtedy do drugiej 
w nocy Jam Session w Hard Rocku w Złotych 
Tarasach, potem pojechałem po akustyka 
gdzieś pod Warszawę i ruszyliśmy do Berlina. 

Jechaliśmy całą noc, a jak dojechaliśmy,  
to od razu mieliśmy koncert. Po koncercie 
stwierdziliśmy, że będziemy współpracowali,  
i od tamtej pory graliśmy z Xxanaxxem na wszy- 
stkich festiwalach, które są w Polsce. Teraz 
zespół wydaje trzecią płytę i ruszamy w trasę. 

Dwa lata temu graliśmy na Orange Warsaw 
Festival, na Open’erze, gdzie było jedenaście 
tysięcy ludzi, graliśmy Sylwestra w Krakowie, 
na którym było dwadzieścia tysięcy osób, i brali- 
śmy udział w trasie koncertowej Męskie Granie. 

Kiedy zacząłem grać z zespołem Xxanaxx, 
studiowałem na Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Byłem 
w klasie perkusji jazzowej prof. Krzysztofa 
Przybyłowicza. 

O czwartej lub piątej rano wyjeżdżałem  
codziennie do Poznania, bo zajęcia zaczyna-
łem o ósmej. Po zajęciach wracałem do War-
szawy do innych codziennych zajęć. Musiałem 
wywalczyć indywidualny tok studiów, bo 
inaczej bym wszystkiego nie pogodził. To był 
naprawdę bardzo ciężki okres w moim życiu. 
Przede wszystkim brakowało mi snu. To było 
dzień w dzień, ale uparłem się, że muszę to 
zrobić, i zrobiłem. 

– Była ścieżka edukacyjna i ścieżka zawo-
dowa – mówi mama. – Jemu udało się przejść 
je jednocześnie, co było heroiczne. Serce mnie 
bolało, bo to był wysiłek na granicy wytrzy- 
małości. Nie mogłam na to patrzeć.

– Sezon koncertowy to jest granie non 
stop, ćwiczenie, przygotowanie materiałów na 

Potrzebował perkusisty na zastępstwo do projektu Pauliny 
Przybysz, piosenkarki znanej przede wszystkim z występów  
w zespole Sistars, w którym śpiewała wraz z siostrą Natalią. Pro-
jekt prowadzili producent Sonar Soul i Paulina Przybysz. 

Przygotowałem się do niego najlepiej, jak umiałem. Na pierw-
szej próbie przegraliśmy po razie wszystkie utwory i producent 
stwierdził: „Ok, idziemy na kawę”. Planowali dwie próby, a skoń- 
czyło się w połowie pierwszej. Ucieszyło mnie, że to, co im propo-
nuję, to, co mam w głowie, bardzo im odpowiada. 

Pojechaliśmy do Anglii, zagraliśmy dwa koncerty pokazowe  
dla producentów i menadżerów. Tam mogłem lepiej poznać tych lu-
dzi. Z jednym z nich przez kilka dni i nocy chodziłem na koncerty 
festiwalu Brighton The Great Escape i byłem pod wrażeniem, jaką  
miał wiedzę o zespołach i muzyce. W jakimś momencie zdobyłem 
się na odwagę i powiedziałem: „Kurczę, ty bardzo dużo wiesz. 
Czym się zajmujesz?”.

Odpowiedź była zaskakująca. Powiedział, że jest szefem nieza-
leżnej polskiej wytwórni muzycznej U Know Me Records, spe- 
cjalizującej się w wydawaniu współczesnej muzyki elektronicznej.  
To był Marcin „Groh” Grośkiewicz. Wtedy do mnie dotarło, że 
poruszam się w świecie, do którego zawsze chciałem wejść. Zagra-
liśmy na festiwalu dwa koncerty. Po drugim widownia i organiza-
torzy stwierdzili, że to był najlepszy koncert tego dnia.

…nigdy nie przypuszczałem,  
że będę kreował swój własny, 

muzyczny świat

moja Lesznowola
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– Czy my mieliśmy ciekawe życie? Czy ja wiem?  
– zastanawia się pani Jadwiga. – Może córka uznała, że 
skoro tak długo żyjemy, to mamy co opowiadać i dlatego 
napisała do redakcji – śmieje się pan Edmund. – Nasze 
życie w Jastrzębcu było normalne, takie jak wielu innych, 
których przed kilkudziesięciu laty przywiódł tu los. 
Wielu kolegów z tamtych lat już poumierało, a człowiek 
się jakoś kołysze. 

Na Kaszubach
– Nie jesteśmy stąd. Ja urodziłam się na Podlasiu – 

mówi pani Jadwiga – w maleńkiej miejscowości Nizioł-
ki-Dobki w parafii Kulesze Kościelne. Dobek to pewnie 
staropolskie imię pierwszego osadnika, bo co innego 
mogłoby to znaczyć. 

Stamtąd pochodzili pradziadowie, dziadkowie i moi 
rodzice. Stary ród z Podlasia na małym gospodarstwie. 
W pewnym momencie rodzice stwierdzili, że w Nizioł-
kach-Dobkach nie ma dla ich siedmiorga dzieci przy-
szłości. Sprzedali półtora hektara gospodarstwa i za te 
pieniądze kupili trzynaście hektarów ziemi na zacho- 
dzie, w Bydgoskiem. 

Był to czas reformy rolnej ogłoszonej w 1944 roku 
dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 
Warto przypomnieć, na czym ta reforma polegała.

Reforma obejmowała nieruchomości stanowiące  
własność Skarbu Państwa; będące własnością obywateli 
III Rzeszy i obywateli polskich narodowości niemieckiej;  
będące własnością zdrajców narodu skazanych prawo- 
mocnie przez sądy polskie za zdradę stanu, pomoc udzie-
loną okupantowi i inne podobne przestępstwa; stano-
wiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub 
prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekraczał 100 ha 
powierzchni ogólnej bądź 50 ha użytków rolnych. 

Na Pomorzu było tak, że jak ktoś miał ponad sto 
hektarów, był uznawany za kułaka i jego gospodarstwo 
przejmowało państwo. Gospodarstwa do stu hektarów 
właściciele mogli sprzedać do określonego roku. A jak 
ktoś miał do pięćdziesięciu hektarów, to mu gospodar-
stwo zostawiali. I właśnie w tym czasie zebrało się kilku 
gospodarzy z parafii Kulesze Kościelne, którzy tak jak 
moi rodzice uznali, że trzeba poszukać nowego miejsca 
do życia, i postanowili wyemigrować w Bydgoskie.  

Zebrali się i kupili stuhektarowe gospodarstwo od dzie-
dzica, które podzielili między siebie.

Rodzice z tego kupili trzynaście hektarów gołej  
ziemi i zaczęli organizować gospodarstwo, budować dom 
i pomieszczenia gospodarskie. Dwie moje siostry były już  
zamężne i mieszkały w Warszawie, a pozostała piątka za- 
czynała razem z rodzicami nowe życie we wsi Gościeradz  
w gminie Koronowa. Do szkoły chodziliśmy do wsi Wtelno.

Gdy skończyłam siódmą klasę, złożyłam podanie  
do liceum pedagogicznego dla wychowawczyń przed-
szkoli w Toruniu, bo zawsze chciałam być nauczycielką. 
Zamieszkałam w internacie i uczyłam się zawodu.  
Po pięciu latach podjęłam pracę we wsi Dąbrówka w po- 
wiecie chojnickim. Zostałam kierowniczką pegeerow-
skiego przedszkola i to było moje pierwsze, stworzone  
od podstaw przeze mnie, miejsce pracy z dziećmi.  
W Dąbrówce poznałam mojego przyszłego męża Edmunda.
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Przychodzi 
taki czas
– Mój Boże, jaki tu kiedyś był gwar. Wszyscy byliśmy młodzi.  
Dzieci było tyle, że trzeba było dla nich otworzyć przedszkole.  
Bawiły się w sadzie dziedzica Przedpełskiego, poprzedniego  
właściciela Jastrzębca. A dziś? W domkach zostali tylko  
emeryci – mówią Jadwiga i Edmund Szczepańscy z Jastrzębca. 

…rodzice stwierdzili,  
że w Niziołkach-Dobkach  
nie ma dla ich siedmiorga 

dzieci przyszłości

moja Lesznowola
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– A ja urodziłem się we wsi Jeziorki pod Chojnicami 
– mówi pan Edmund. – Dwa kilometry od miejsca, gdzie 
w lipcu ubiegłego roku przeszła wielka nawałnica, która 
zmiotła z powierzchni ziemi pole namiotowe harcerzy  
w Suszku i pozbawiła życia pięciu osób.

Moi rodzice mieli gospodarstwo, ale wcześniejsza 
nawałnica, nawałnica wojenna 1939 roku i słynna bitwa 
18. Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, którzy  
1 września 1939 roku brawurowo zaatakowali biwakujący  
II niemiecki batalion zmotoryzowany z XIX Korpusu 
Pancernego, dowodzony przez generała Heinza Guderia-
na, zmiotła także z powierzchni gospodarstwo rodziców. 

Po wojnie ojciec otrzymał jako rekompensatę  
trzynaście hektarów poniemieckiego gruntu koło Czer-
ska. Tam skończyłem szkołę podstawową, a do szkoły 
średniej chodziłem w Chojnicach. Było to technikum 
finansowe ministerstwa finansów, które kształciło księ-
gowych. Po maturze absolwenci, w tym ja, dostali przy-
działy pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. 
Trafiłem do PGR Ostrowite.

Wprawdzie nie miałem jeszcze osiemnastu lat, ale 
zostałem głównym księgowym. Po dwóch latach wzięli 
mnie do wojska i odsłużyłem swoje w kompanii łącz-
ności Wojsk Ochrony Pogranicza. Po wojsku zostałem 
głównym księgowym w PGR Dąbrówka i tam poznałem 
młodą kierowniczkę przedszkola, moją przyszłą żonę.

Nowe życie
– Gdy pracowałem w Dąbrówce, w Jastrzębcu,  

w miejscu Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego Kole-
jarzy – była kiedyś taka jednostka, która zaopatrywała 
stołówki robotnicze – powstawał w 1955 roku Zakład 
Hodowli Doświadczalnej Zwierząt Polskiej Akademii 
Nauk. Siedziba zakładu mieściła się w Pałacu Staszica  
w Warszawie, ale zgodnie z ówczesnym trendem instytu-
cje związane z rolnictwem i leśnictwem wyrzucano  
poza Warszawę. W tym zakładzie od 1956 roku praco-
wał prof. Henryk Jasiorowski, który po przekształceniu 
zakładu w Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 
został w latach 1961 – 1969 jego dyrektorem. 

Henryk Jasiorowski ściągnął do instytutu wielu 
kolegów naukowców, w tym ojca obecnego dyrektora 
instytutu, Jana Horbańczuka, a Horbańczuk w marcu 
1966 roku mnie na stanowisko księgowego w zakładzie 
doświadczalnym. W czerwcu 1967 roku przyjechała do 
mnie żona z córką. 

Zakład się prężnie rozbudowywał, mieliśmy własną 
grupę budowlaną, budującą domy dla pracowników.  
Całe osiedle przed instytutem zostało w latach 1960-1978 
postawione przez naszą własną grupę budowlaną. 

Ludzie zakładali rodziny, dostawali służbowe miesz- 
kania, rodziły się i dorastały dzieci. Potrzebne było przed- 
szkole. Moja żona, przedszkolanka, zjawiła się jak zna- 
lazł. Dostaliśmy dotację na budowę przedszkola i Jadwiga  
wzięła się za jego organizację.

– Dyrekcja zakładu skorzystała z fachowej siły i zo-
stałam dyrektorką przedszkola, które stoi do dziś – mówi 
pani Jadwiga. – Dyrektorką byłam równo ćwierć wieku. 
Całe dwadzieścia pięć lat. Zorganizowaliśmy przedszko-
la w gospodarstwach instytutu w Kosowie i Michrowie.

Mamy trójkę dzieci. Kiedy młodsza córka miała 
roczek, powstawało pierwsze przedszkole. Z tą dwójką 
chodziłam do pracy. Gdy otworzono przedszkole, było 
w nim tylko czternaścioro dzieci, w tym szóstka dwulet-
nich brzdąców.

Rodzice z początku niechętnie przysyłali swoje pocie- 
chy do przedszkola, bo nie wiedzieli, jak to w nim będzie. 

laki na okres mojego macierzyńskiego urlopu zostały 
przeniesione do Kosowa. Gdy urlop się skończył, znowu 
otworzyło się przedszkole w Jastrzębcu. 

 W pewnym momencie poczułam się tak już tym 
wszystkim zmęczona, że jak przyszedł czas na nauczy-
cielską emeryturę, to bez wahania podjęłam decyzję  
i przestałam pracować. 

Dziś, gdy mam dużo czasu, często myślę, jak ja sobie 
dawałam radę. I przedszkole i trudne czasy, nauka, dom, 
dzieci, wyjazdy na narady, potem problemy ze zdrowiem 
i musiałam sobie z tym wszystkim sama radzić.

– Jedno, co dobre, to że mieliśmy blisko do pracy – wtrą- 
ca pan Edmund. – Wychodził człowiek z domu, który  
z czasem wykupiliśmy od instytutu, przechodził za płot  
i już był w pracy. 

Oboje przeszliśmy na wcześniejszą emeryturę.  
Ja w 1995 roku, gdy zakład doświadczalny w wyniku 
restrukturyzacji włączono do instytutu. Nie bardzo 
wiedziałem, tak zresztą jak żona, co dalej ze sobą robić, 
więc zrobiłem licencję i zacząłem prowadzić biuro 
rachunkowe. Robię to do teraz. Mam za sobą też kilka 
kadencji radnego w gminnej radzie narodowej Leszno-
woli, w czasach obecnie uznanych za niesłuszne.

– Po przejściu na emeryturę przez rok dochodziłam 
do siebie. Nawet córka zauważyła, że byłam w tym cza-
sie „niedostępna”. Ten ciągły stres, jaki przeżywałam  
w pracy, wyszedł ze mnie na zewnątrz i mnie dobijał. 
Myślę, że byłam nieprzyjemna, odbijałam stres na rodzi-
nie. Potrzebowałam roku, by wrócić do siebie.

Z czasem przybywało coraz więcej dzieci. Rodzice 
zobaczyli, że dzieciom jest dobrze, a oni mogą spokoj-
nie pracować, więc bardzo szybko mieliśmy pod opieką 
czterdziestu przedszkolaków.

Nie mogłam uwierzyć, że początkowo musiałam cho-
dzić od domu do domu i przekonywać rodziców, żeby  
zapisali dzieci do przedszkola, że to jest dobre dla dziecka, 
dla jego rozwoju i dobre dla rodziców. W tamtych latach 
ludzie w soboty pracowali, więc i przedszkole było czynne 
w soboty. Potem doszło do tego, że jedna z pań, która 
trójkę dzieci posyłała do przedszkola, przyszła do mnie  
i powiedziała: „Szkoda, że w niedzielę jest zamknięte”. 

Nie było łatwo
– Tamte czasy nie należały do łatwych, choć tak  

już w życiu jest, że raz jest lepiej, raz gorzej, raz łatwiej, 
raz trudniej. Nasi rodzice przeżyli wojnę, ale my też 
przeżyliśmy wiele, choć niczego z wojną porównać się 
nie da. Ciężko było w stanie wojennym – wspomina  
pani Jadwiga.

– Wszystko było na kartki i trudno było z zaopatrze-
niem dla przedszkola. Wszystko trzeba było zdobywać. 
Od czasu do czasu dostawałam z instytutu mięso i mle-
ko, bo przez chyba dwa pierwsze lata przedszkole finan-
sował instytut. Później trafiliśmy pod skrzydła Gromadz-
kiej Rady, a gdy powstały gminy, nasze przedszkole stało 
się przedszkolem gminnym i przyjmowało dzieci z całej 
okolicy. Wielu pracowników instytutu, mieszkających  
w Warszawie, przywoziło swoje dzieci do Jastrzębca, bo 
tak im było łatwiej, po drodze.

Ponieważ mieszkało tu wielu naukowców i człowiek 
się w tym środowisku obracał, to chciał się trochę do 
tego poziomu sąsiadów dopasować. W związku z tym 
skończyłam studium nauczycielskie, potem studia me-
nadżerskie i ciągle się dokształcałam. Rodziłam dzieci, 
pracowałam i uczyłam się. Kiedy w 1974 roku urodziłam 
synka, przedszkole zostało zamknięte, a przedszko-

…bardzo szybko mieliśmy  
pod opieką czterdziestu 

przedszkolaków
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…wszędzie jest cisza.  
Jakiś dziwny,  

nienaturalny spokój

Zaczęliśmy z mężem jeździć na zagraniczne wycieczki 
organizowane dla emerytów przez gminę. To było dość 
tanie i dzięki temu zwiedziliśmy na emeryturze prawie  
całą Europę. Później powiedziałam sobie: „Dosyć tych 
wyjazdów. Powinniśmy kupić gdzieś w Polsce nad morzem  
domek wczasowy, a nie tłuc się autokarami po świecie”. 

Znalazłam w gazecie ogłoszenie, mąż zadzwonił, 
umówiliśmy się i pojechaliśmy obejrzeć działkę. Było to  
gołe pole pod Jastrzębią Górą w miejscowości Mieroszy- 
no, niedaleko latarni Rozewie. Kupiliśmy działkę i z po- 
mocą rodziny zaczęliśmy budować dom. Jeździmy tam 
rodzinnie od osiemnastu lat. Babcia i dziadek mają gdzie 
cieszyć się wnukami i prawnukami, bo nasze dzieci mają 
po dwoje dzieci, które też już zaczynają mieć dzieci.

Na wycieczkach byliśmy sami, teraz jesteśmy z ro- 
dziną. Z dzieciakami, z rodziną moją i z rodziną męża. 
Rodzina z Pomorza ma do nas bliżej tam niż do Warszawy.

Nie, nie rzuciłam się na starość w szydełkowanie  
czy malowanie. Ja to już miałam za sobą. Żyłam przecież 
w takich czasach, kiedy ciężko było cokolwiek dla dzieci 
kupić, więc sama szyłam im sukieneczki, przerabiałam, 
robiłam na drutach. Gdy w stanie wojennym były w in- 
ternatach, musiałam dla nich szyć, bo dziewczynki jak  
to dziewczynki chciały być ładnie ubrane, a tu ani kupić 
nic nie było można, ani z czego uszyć.

Na emeryturze już nie takie oczy. Czasem zimą 
wyszywam jakieś kaszubskie motywy na wypchanych 
lawendą poduszeczkach i rozdaję je wśród znajomych. 

Kiedyś, gdy zaczynaliśmy, nie było tu ludzi miej- 
scowych. Każdy był z innej strony Polski, a mimo to była 
wielka integracja. Razem świętowaliśmy dożynki i ra-
zem spędzaliśmy sylwestra. Na ulicach pełno było ludzi, 
jeden drugiemu mówił „dzień dobry”, każdy z każdym 
rozmawiał. 

Pełno było dzieci, a przedszkole łączyło rodziców. 
Życie było inne, jak w jednej wielkiej rodzinie. Dzieci 
mówiły do obcych ludzi „ciociu” i „wujku”. Wszyscy 
ze wszystkimi dobrze żyli. A dziś? Wszędzie jest cisza. 
Jakiś dziwny, nienaturalny spokój. W domach miesz-
kają ludzie samotni, coraz rzadziej dwoje, przeważnie 
na emeryturze. Sami emeryci z profesorskimi tytułami. 
Wielu ludzi odeszło na zawsze. Młodzieży nie ma  
nawet na lekarstwo. Poszła w świat. Marazm.

Dobrze, że mamy naszą działkę na Kaszubach i dużą 
rodzinę. To nam się w życiu udało. ■

moja Lesznowola
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To był wymarzony dzień na sportową 
rywalizację. Słońce jasno przebłyskiwało 
przez zielone jeszcze korony drzew,  
a temperatura z każdą chwilą wzrastała,  
choć poranek należał do rześkich. W ramach  
obchodów Stulecia Niepodległości 6 paź-
dziernika na starcie w Magdalence stanęli 
uczestnicy Duathlonu XTB Lesznowola.

Poprzez leśne ścieżki wąskie

Najpierw było półtora kilome- 
tra biegu, potem osiemnaście kilo- 
metrów na rowerze i na koniec zno- 
wu trzy kilometry biegiem. Śmiał-
ków nie brakowało, a na starcie 
stanęli nie tylko amatorzy, ale także 
ci, którzy do biegania podchodzą  
w sposób bardzo profesjonalny. 

Zaczęło się od rozgrzewki, a po- 
tem wspólny start i kolejne metry 
weryfikowały miejsca w szeregu. 

Trasa wiła się po malowniczych 
Górkach Piaskowych i jak to z gór-
kami bywa, raz było łatwiej, a potem 
zdecydowanie ciężej. A kiedy już 
pierwsze zmęczenie po biegu dało 
o sobie znać, trzeba było przesiąść 
się na rower i pokonać kolejne leśne 
pętle. Osiemnaście kilometrów na 
równiej szosie to zdecydowanie co  
innego, niż ten sam dystans w górzy-
stym terenie. I choć okolica ofero-
wała piękne widoki, wysiłek nie do 
końca pozwalał je podziwiać. 

Żeby Duathlon XTB mógł zam- 
knąć się sportową klamrą, po rowe-
rze znowu trzeba było liczyć tylko  
na własne nogi i przebiec kolejny dy- 
stans. Sport daje jednak ogromną 
satysfakcję, a pokonywanie własnych 
słabości jeszcze większą.

Zadowoleni byli więc zarówno  
ci, którzy do mety dobiegli jako 
pierwsi, jak i ci, którzy ostatnich 
miejsc nie zamierzali oddać. Wspól-
nie walczyły kobiety z mężczyznami 

i panie wcale nie okazały się tu  
płcią dużo słabszą. Zwycięzcą został 
jednak Kamil Karwat, który poko- 
nał trasę w czasie 1:06:13. Wśród na-
szych mieszkańców 1. miejsce zajęła 
Dorota Czajkowska, natomiast  
wśród panów najlepszy okazał się 
Andrzej Pietrzak. 

Na zawodach nie brakowało  
także nagród specjalnych. Jan De 
Groot został doceniony za to, że po-
konał o jedno okrążenie za dużo,  
a ratownik medyczny Damian Śwircz 
za to, że z poświęceniem przejechał 
całą trasę, towarzysząc sportowcom 
na rowerze z torbą medyczną. Każdy 
z zawodników niezależnie jednak od 
tego, które miejsce zajął, powrócił do 
domu z pamiątkowym medalem na 
szyi i smakiem grochówki na ustach, 
która pomagała zregenerować siły  
po wysiłku. 

Nieliczni, przeważnie związa- 
ni więzami rodzinnymi wierni kibi-
ce wznosili pełne dopingu okrzyki: 
„Dawaj, dawaj jesteś pierwszy!”  
i nieco złośliwe: „Walcz, walcz!  
Nikt ci ostatniego miejsca nie od- 
bierze”. Tak, jeśli dobrze odszy-
frowaliśmy więzy, wołała żona do 
biegnącego męża. 

Organizatorem imprezy było 
Centrum Sportu w Gminie Leszno- 
wola, a cel, czyli propagowanie naj-
prostszej formy ruchu, został zde- 
cydowanie osiągnięty. ■
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Pani Anna Pietrzak jest sołtysem pierwszą kadencję. 
Umawiamy się na rozmowę i po pierwszych zdaniach 
wiemy, że słusznie daliśmy się przekonać. Rozmawiali-
śmy z wieloma sołtysami, ale pierwszy raz spotkaliśmy 
kogoś, kto powiedział: – Gdy mieszkańcy wybrali mnie 
sołtysem, natychmiast poszłam na studia. Zaczęłam  
studiować prawo administracyjne, żeby w rozmowach  
z urzędnikami, prawnikami i przedstawicielami różnych 
instytucji być równorzędnym partnerem. 

Tak jakoś wyszło 
– Działalnością społeczną zainteresowałam się wtedy, 

gdy zaczęłam walczyć o ulicę Szkolną – mówi Anna 
Pietrzak. – Usiłowałam coś zrobić, aby tą ulicą, po której 
dzieci chodzą do szkoły, przestały jeździć ciężarówki. 
Wprawdzie nie mają prawa tędy jeździć, bo jest dla nich 
znak zakazu wjazdu, ale znak sobie a kierowcy sobie.

Chodziłam, awanturowałam się, prosiłam, pukałam 
do wielu drzwi, ale ponieważ Szkolna jest drogą powiato-
wą a nie gminną, łatwo nie było. Jednak ludzie zobaczy-
li, że jestem uparta jak osioł. Jeśli się w coś angażuję, to 
bez reszty. Poznali mnie też rodzice rówieśników moich 
dzieci, bo działałam i działam nadal w radzie rodziców.

Na sołtysa zaproponował mnie poprzedni sołtys No-
wej Iwicznej Wojciech Zachariasz. Podpowiedział moje 
nazwisko mieszkańcom i ludzie zaczęli zwracać się do 
mnie z różnymi swoimi problemami. A jak zobaczyli, że 
nie odpuszczam, że jestem uparta jak osioł, wybrali mnie 
na sołtysa. Tak jakoś wyszło.

Szybko doszłam do wniosku, że nie znam się aż tak 
na problemach, z którymi zwracają się do mnie ludzie 
i żeby ich nie zawieść, muszę się dokształcić. Poszłam 
więc na studia podyplomowe i zaczęłam studiować 
prawo administracyjne. Z jednej strony po to, by nie 
obiecywać gruszek na wierzbie ludziom, którzy mnie  

o coś proszą, z drugiej – chciałam być partnerem w roz-
mowach z urzędnikami. Z ludźmi, do których będę się  
w różnych sprawach zwracała. 

Odkąd zostałam sołtysem, uczestniczę prawie we 
wszystkich komisjach, na których sołtys być powinien. 
Nie dlatego, że nie mam zaufania do naszych radnych, 
ale dlatego, żeby być dobrze poinformowana. Włodzi- 
mierz Lenin mówił: „Uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć” 
 i ja się tego trzymam – śmieje się pani Anna. 

– Lubię się uczyć. Mam skończonych chyba pięć  
kierunków. Najpierw zrobiłam licencjat z pracy socjalnej,  
potem studia magisterskie na resocjalizacji, podyplomo- 
we studia terapii zajęciowej i długo pracowałam jako 
terapeuta zajęciowy. W Rembertowie prowadziłam wo-
lontariat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  
Nr 2 na ulicy Strażackiej. To był ośrodek resocjalizacyjny 
dla dziewcząt po wyrokach.

Gdy Czytelnicy zgłaszają nam nazwiska ludzi, których ich  
zdaniem powinniśmy poznać i przedstawić w „mojej Lesznowoli”, 
zawsze chcemy wiedzieć, czy będzie o czym pisać. Tym razem 
usłyszeliśmy, że dobrze by było porozmawiać z panią sołtys  
z Nowej Iwicznej. – To jest kobieta niezwykła. Niezwykła jako 
sołtys i niezwykła jako człowiek – przekonywała nas Czytelniczka. 
Daliśmy się przekonać.

Przestałam  
biec …jeśli się w coś angażuję, 

to bez resztyfo
t. 
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Robienia biżuterii nauczyłam się sama. Najpierw  
był haft koralikowy, potem biżuteria z koralików pocho-
dzących z Japonii. Praca bardzo żmudna, bo każdy kora-
lik o średnicy pół milimetra trzeba przyszywać osobno. 
Tak naprawdę jest to rzeźbienie w koralikach. Koraliki 
przyszywa się ręcznie na specjalnym krośnie. Jest kilka 
technik, ale ja głównie przyszywam i haftuję. Robię 
biżuterię przede wszystkim dla znajomych, przyjaciół  
i dla siebie. Po całym dniu takiego mojego ADHD 
siadam i się wyciszam. To jest moje uspokojenie i moja 
ucieczka od codzienności. 

W międzyczasie szlifowałam też stare meble i malo-
wałam na nich różne wzory, a także pracowałam przez 
pewien czas jako grafik komputerowy, czyli nauczyłam 
się grafiki komputerowej, rysuję i maluję. Wszystko  
na raz. W Akademii Pedagogiki Specjalnej oprócz terapii 
zajęciowej prowadziłam po wspomnianym profesorze 
Jacku Kozłowskim pracownię obróbki metalu i drewna. 
Uczyłam studentów, jak pracować z ludźmi niepełno-
sprawnymi, bo w tym kierunku się kształciłam. 

Czy mam dzieci? Oczywiście. Mam męża, dwóch 
wspaniałych chłopców w wieku osiem i trzynaście lat, 
psa i kota. Młodszy syn Bartosz trenuje piłkę nożną  

w Młodzieżowym Uczniowskim Klubie Sportowym 
Kosa Konstancin, jest bramkarzem i wożę go na treningi. 
Starszy syn Daniel pływa i poszukuje siebie, bo czeka 
go wybór liceum lub technikum. Bardzo lubi zwierzęta, 
przyrodę, biologię, więc może pójdzie w tym kierunku.

Mąż jest mężem w ciągłej delegacji. Jak nie w Polsce, 
to na szkoleniach za granicą. Wprawdzie jest zatrudniony 
w firmie medycznej produkującej wysokospecjalizowany 
sprzęt medyczny, taki jak na przykład tomografy, ale 
realizuje projekty w całym kraju. Mogę powiedzieć, że 
Michał pracuje w szpitalach w całej Polsce. Wszędzie 
tam, gdzie taki sprzęt jest montowany. 

Mam w związku z tym sporo obowiązków, a do  
tego może jeszcze dojdzie praca w radzie gminy, bo mie- 
szkańcy Nowej Iwicznej zrobili listę i chcą, bym starto-
wała w wyborach do rady gminy. Powiem szczerze, że 
nie mam takiego parcia, by być radną, ale też nie mogłam 
odmówić kandydowania.

Szczerze powiem, nie chciałam kandydować, bo 
mam, co robić. Ale ludzie zadali sobie trud i zebrali pod- 
pisy, poszli z nimi do pani wójt, by wstawiła mnie na 
listę swojego komitetu i zgodziła się. Dowiedziałam się 
o tym wszystkim już po fakcie i nie mogłam powiedzieć: 
„Przepraszam, ale nie”. 

Wszystko, co robiłam, robiłam zawsze z myślą o lu- 
dziach, bo to oni są najważniejsi. Sołtysem zostałam 
nie dla siebie, tylko dla mieszkańców, więc muszę być 
konsekwentna. Jak się uda, będę działać. Jak się nie uda, 
to się nie uda.

Zobaczymy, co czas przyniesie. Wszystko w rękach 
wyborców. 

Gdy przeprowadziłam się do Nowej Iwicznej, do 
Rembertowa było trochę daleko i z uwagi na własne dzie-
ci musiałam zrezygnować. Nie wyrabiałam się czasowo. 
Bardzo mi brakuje tej pracy. Pracowałam z dziewczętami 
w wieku trzynaście, osiemnaście lat, które popadły  
w konflikt z prawem i trafiły do tego ośrodka. To była 
ciężka praca, ale pasjonująca i świetnie mi się z dziew-
czynami współpracowało. 

Potem miałam krótką, bo roczną, przygodę z przed-
szkolakami, ale szybko doszłam do wniosku, że to 
jednak nie dla mnie i przez piętnaście lat byłam wykła-
dowcą na uczelni pedagogicznej.

Kiedy to wszystko zdążyłam zrobić? W tak zwa- 
nym międzyczasie. Ja nie lubię bierności. Nie lubię stać 
w miejscu. Gdy tylko mam wolny czas, muszę go jakoś 
zagospodarować.

Pierwsza uczelnia to była Akademia Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie, gdzie zrobiłam specjalizację 
z pracy socjalnej. Potem na tej samej APS skończyłam 
resocjalizację. Potem były pedagogiczne studia pody-
plomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, a teraz na Uniwersytecie 
Warszawskim studiuję prawo administracyjne. Zostało 
mi jeszcze pół roku do zakończenia studiów.

Co będzie dalej? Nie wiem, bo jak mówiłam, nie lubię 
siedzieć i nic nie robić.

Wszystko na raz
– Mam też swoje pasje, którym w życiu poświęca- 

łam sporo czasu. Od zawsze, przynajmniej odkąd pamię-
tam, malowałam. Zdawałam nawet na ASP w Warszawie, 
ale nie wyszło. Od zawsze też rzeźbiłam. Niedawno 
nauczyłam się robić biżuterię i bardzo chętnie to robię. 
Do wszystkiego doszłam sama. Nie żartuję, byłam  
samoukiem.

Moje malowanie zaczęło się od kółka plastycznego  
w czwartej klasie podstawówki na ul. Wiktorskiej  
w Warszawie. Do malowania namówiła mnie fantastycz-
na pani profesor Sujecka. Pamiętam, że pierwszy obraz 
– martwą naturę – na którym był świecznik z palącą się 
świeczką, stojący u nas w domu na biureczku, sprzeda-
łam na szkolnej aukcji. 

Potem po latach już na uczelni była rzeźba. Rzeźby 
nauczyłam się od prof. Jacka Kozłowskiego, absolwenta 
Szkoły im. A. Kenara w Zakopanem, uwielbiającego 
zmagania z trudnym tworzywem rzeźbiarskim takim jak 
kamień, metal i twarde drewno, który w Akademii Peda-
gogiki Specjalnej prowadził pracownię obróbki metalu  
i drewna. Bardzo dobrze wspominam ten czas współpra-
cy z artystą.

…odkąd pamiętam, 
malowałam

moja Lesznowola
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Zdobyłam to, co chciałam
– Gdybym miała przeanalizować etapy swojej  

pracy, powiedziałabym, że teraz jestem w najciekawszym 
okresie. Skończyłam czterdzieści lat i mam wrażenie, że 
poznałam swoje możliwości. Wiem, czego w życiu chcę  
i przestałam biec za czymś, co było dla mnie nieosiągalne.  
Zdobyłam w życiu to, co chciałam. Oczywiści stawiam 
sobie codziennie nowe cele, natomiast dopiero teraz roz-
wijam skrzydła i to mi daje niesamowitą satysfakcję  
i szczęście. Czegóż chcieć więcej? 

Praca w ośrodku wychowawczym była fascynująca, 
ale ponieważ był to tylko wolontariat, nie dopuszczano 
mnie do pewnych rzeczy i to było dość frustrujące. Nie 
mogłam wchodzić w te obszary, do których dostęp mieli 
pedagodzy i opiekunowie dziewczyn, a to ograniczało 
pełne możliwości mojej pracy.

Powiem dokładniej o co chodzi. Dostałam możliwość 
pracy z kilkoma dziewczętami, które chciały ze mną 
współpracować. Prowadziłam z nimi zajęcia z prac ma-
nualnych i pomagałam w lekcjach, bo miały duże  
problemy. Z kilkoma utrzymywałam kontakty po tym, 
jak skończyły osiemnaście lat, wychodziły z ośrodka  
i najczęściej niestety wracały do swoich patologicznych 
środowisk. To było dla mnie najbardziej frustrujące. 

One w ośrodku pod wpływem naszej pracy rozkwita-
ły, zaczynały wychodzić na ludzi i uczyły się żyć w spo-
łeczeństwie, a potem kończyły osiemnaście lat i wracały 
tam, skąd trafiły do ośrodka. A to w większości wypad-
ków wiązało się z powrotem na drogę przestępstwa.

My przygotowywaliśmy je do życia, pomagaliśmy 
w załatwieniu pracy, ale nie mogliśmy zapewnić takich 
warunków, by nie wracały do swojego, w większości 
przypadków patologicznego środowiska. Wpadały w to 
samo towarzystwo, nie umiały się od niego uwolnić  
i w konsekwencji popadały w konflikt z prawem. Ale 
tym razem nie wracały już do ośrodka wychowawczego, 
tylko trafiały do zakładów karnych, czyli do więzień.

Nie umiałam się uwolnić od myślenia o tych dziew-
czynach. Nie potrafiłam tych myśli zostawić w pracy, 
tylko przynosiłam je do domu. To było tak frustrujące, 
że musiałam to przerwać i odeszłam. Dopóki był mąż, 
pies, królik i rybki, mogłam to ciągnąć. Ale gdy przyszły 
dzieci, już nie chciałam tego wszystkiego przenosić  
do domu. Musiałam powiedzieć stop, bo nie mogłam 
sobie z tymi emocjami poradzić. Dlatego zostałam na 
uczelni, robiłam doktorat i wyjeżdżałam na fantastyczne 
staże zagraniczne, np. w Cardiff University w Anglii, 
gdzie poznałam wspaniałych profesorów. 

Dlaczego wybrałam studia w Akademii Pedagogiki  
Specjalnej? Dlaczego chciałam pracować z ludźmi nie-
pełnosprawnymi? Pobudki były dość osobiste. Gdy mia-
łam trzynaście czy czternaście lat, mieszkaliśmy razem  
z babcią, która miała chorobę Alzheimera. Kto zetknął 
się z tą chorobą, wie, że jest to choroba nieuleczalna. 
Charakteryzuje się postępującą drażliwością, agresją, 
huśtawką nastroju, trudnościami mówienia i utratą 
pamięci. Chorzy stopniowo tracą funkcje życiowe, co 
prowadzi do śmierci.

Dla mnie było to doświadczenie, którego nikomu 
nie życzę. Z biegiem czasu musieliśmy umieścić babcię 
w specjalistycznym zakładzie opiekuńczym i wtedy 
zobaczyłam, jak tam traktowani są starsi ludzie. Ta ob-
serwacja była powodem wyboru mojej zawodowej drogi. 
Chciałam pomagać ludziom. 

Do Nowej Iwicznej trafiliśmy siedem lat temu i jest 
nam tu dobrze. Nasza droga do Nowej Iwicznej wiodła  
z warszawskiego Mokotowa przez Wawer i Zalesie, gdzie 
kilka lat mieszkaliśmy u rodziców męża. Potem stwier-
dziliśmy, że czas na własne gniazdo. 

Szukaliśmy fajnego miejsca i trafiliśmy do Nowej 
Iwicznej. To było siedem lat temu. Znaleźliśmy swój ką- 
cik i jesteśmy przeszczęśliwi. Ja mam satysfakcję, bo 
mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem, chyba polubili,  
a ja staram się, jak mogę, by tego zaufania nie zawieść. ■

…robienia biżuterii 
nauczyłam się sama
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Teraz hoduje się róże w szklarniach,  
a większość róż przyjeżdża na nasz rynek  
z Kenii, Ekwadoru i z Indii. Są to grube, pięk-
ne, wypasione okazy, bo tam mają pod dostat-
kiem słońca. Gdy w ubiegłym oku oglądałem 
róże na Międzynarodowej Wystawie „Zieleń 
to życie”, nie mogłem uwierzyć, że można tak 
piękne okazy wyhodować. One były wprost 
niesamowite. Łodygi grubości palca, a piękne 
kwiaty wielkości kilkunastu centymetrów. 

Mój zachwyt nad wspaniałymi okazami 
róż z importu muszę jednak skwitować smutną 
konstatacją. Przez to, że kwiaty sprowadza się 
z Kenii, Ekwadoru, z Indii, czyli ze świata,  
nasze ogrodnictwo praktycznie padło. Zaled-
wie kilku kolegów, którzy mają spore hodowle 
pod szkłem, utrzymuje się na powierzchni. 
Mali producenci kwiatów nie wytrzymują 
konkurencji. Nie stać ich na opłacanie bardzo 
drogiej siły roboczej, bo dziś najdroższe stają 
się ręce do pracy.

Ale nie po to się spotkaliśmy, by narze- 
kać, tylko żeby rozmawiać o różach. Po techni-
kum pracowałem przez dwa czy trzy lata  
w Kombinacie Ogrodniczym Mysiadło. Byłem 
nawet przez rok brygadzistą. Pracowałem  
w szklarniach i zdobywałem doświadczenie. 
Odszedłem na znak solidarności z pracownika-
mi, którym kierownictwo poleciło zastosować 
w produkcji określone dawki nawozowe, a gdy 
wykonali polecenie i rośliny padły, zwolniono 
ich z pracy. 

Potem było wspomniane wojsko. Po  
odbyciu zasadniczej służby wojskowej wróci-
łem do domu, do róż, i pracowaliśmy z tatą.  
Tak naprawdę prowadziliśmy trochę szkółkar-
stwo, uprawialiśmy bowiem oprócz róż drzewa  
i krzewy ozdobne. 

Przy takim obszarze, jaki zajmowało nasze 
gospodarstwo, to była jedyna właściwa decyzja.  
Gdy tata zmarł, trochę przeprofilowałem pro-
dukcję. Od 1995 roku z gruntowych upraw róż 
przestawiłem się na uprawy w doniczkach. 

Ten tekst zaczęliśmy fraszką Jana Sztaudyngera, bo oddaje 
ona sens naszej rozmowy z miłośnikiem i hodowcą róż, Markiem 
Grędowskim z Mysiadła.

O tym, że będzie ogrodnikiem, wiedział już w siódmej klasie 
szkoły podstawowej. Jeszcze nie miał pewności, czy będzie upra-
wiał kwiaty, czy – tak jak rodzice – warzywa, ale wiedział, że jak 
będzie dobry w jednym, to i z drugim sobie poradzi. 

Rodzice w 1960 roku porzucili rodzinne strony w okolicy Bia-
łobrzegów nad Pilicą, kupili hektar ziemi w Mysiadle, pobudowali 
niewielki dom i jak wszyscy w okolicy uprawiali nie kwiaty, tylko 
warzywa. Wszystkiego po trochu na pobliski warszawski rynek.

Będę ogrodnikiem
Pan Marek przeniósł się z rodzicami do Mysiadła w 1970 roku. 

Pięć lat później, po skończeniu podstawówki wziął świadectwo,  
na którym były same bardzo dobre oceny, i poszedł do jedynej  
w Warszawie, działającej od 1934 roku, szkoły ogrodniczej. Było 
to technikum ogrodnicze na ulicy Bełskiej. Został technikiem 
ogrodnikiem.

– Technikum na Bełskiej było w tamtym okresie bardzo mod- 
ne – mówi pan Marek. – Uczyli się ze mną synowie i córki lekarzy, 
prawników, a nawet syn ówczesnego wiceprezydenta Warsza- 
wy. Szkoła miała bardzo wysoki poziom i dostać się do niej nie  
było łatwo.

Gdy w 1979 roku zdałem egzamin maturalny, zebrałem pier- 
wsze nasiona róż i powiedziałem do swojego taty: „Będziemy ho-
dowali róże”. Po roku zarobiłem pierwsze pieniądze za sprzedane 
sadzonki i wzięli mnie w kamasze, czyli do wojska. 

Tata niesprzedane sadzonki wysadził, okulizował, czyli za-
szczepił, i po kilku miesiącach sprzedał pierwsze kwiaty. A kwiaty 
róż gruntowych szły wtedy jak woda i były w cenie.

Gdy	patrzę	w	słońce,	czy	na	różę,
Dla	bezpieczeństwa	oczy	mrużę.	

Jan Sztaudynger

Róża jest 
jak kobieta 

…nie mogłem uwierzyć,  
że można tak piękne okazy 

wyhodować
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Hoduję te, które lubię
– Gdy w sklepach ogrodniczych przycho-

dzi czas na róże, dostarczam to, co produkuję. 
Moje róże łatwo poznać, bo są w dość ciężkich 
doniczkach. Nie, to nie znaczy, że donice są 
ceramiczne i dlatego ciężkie, tylko podłoże,  
w jakim rosną moje róże, jest podłożem cięż- 
kim, bo jest specjalną mieszanką torfowo-
-ziemną, a nie samym torfem. 

Nie produkuję sadzonek i krzewów na eks- 
port, tylko na potrzeby rodzimych klientów, 
którzy chcą mieć piękne róże przy domach, na 
działkach czy osiedlowych rabatach.

Razem z moją żoną Ewą siedzimy w różach 
już prawie czterdzieści lat. Żona nie jest  
z zawodu ogrodnikiem, tylko elektrykiem po 

technikum, ale o różach, po tylu latach naszej pracy, wie już  
prawie wszystko.

Ja też, jak już wspomniałem, skończyłem edukację na techni-
kum, ale muszę powiedzieć, że przez chwilę po maturze myślałem 
nawet, żeby pójść na studia na SGGW. Szybko jednak zrezygno- 
wałem z tego pomysłu, bo na studia w tamtym okresie szli ci, któ-
rzy jednak mieli słabsze oceny, którzy się gorzej uczyli i nie mieli 
jeszcze pomysłu na życie. Ja miałem. 

Ponieważ jednak próżność człowieka nie zna granic, czasem 
tak sobie myślę, że byłoby miło mówić o sobie magister inżynier 
Marek Grędowski (śmiech). Przecież to by inaczej brzmiało, gdyby 
ktoś do mnie mówił: „Panie magistrze, proszę dwa krzewy Queen 
Elizabeth, trzy Catalonie i jedną Grace de Monaco”, a nie: „Panie 
Marku, biorę te dwie doniczki i tamte trzy”. 

Ale tak czy inaczej byłoby jak w aptece. Pani magister jest 
sprzedawczynią leków, a ja byłbym sprzedawcą róż (śmiech).

Uprawiałem przez te czterdzieści lat  
wiele odmian róż. Jedne się sprawdzały, inne 
nie, wchodziły nowe i coraz nowsze odmiany. 
Niektóre były tak chimeryczne, tak podatne 
na choroby, że trudno było je uprawiać. Róże 
przede wszystkim atakują choroby grzybowe, 
mączniak właściwy i rzekomy oraz czarna 
plamistość. 

Ta pierwsza choroba występuje głównie  
na spodniej stronie liści i młodych pędach  
w postaci przypominającego mąkę białego na-
lotu. Rośliny chore nie rozwijają kwiatów lub 
ich kwiaty są małe i zniekształcone.

Mączniak rzekomy zaś objawia się nie-
regularnymi plamami między nerwami liści 
wierzchołkowych. Po spodniej stronie plam 
pojawia się biały nalot i porażone liście szybko 
opadają, a piękna róża to łodyga, liście i kwiat, 
a nie goła łodyga i mizerny kwiatuszek z bia-
łym nalotem grzybni.

Najgroźniejszą chorobą jest jednak czar-
na plamistość. Dotyka ona róże uprawiane 
w gruncie. W wilgotne lata pojawiają się na 
liściach ciemnobrązowe, z czasem czerniejące 
plamy. Porażone liście zaczynają opadać  
i krzewy zamierają.

Szkodniki róż nie są takim problemem,  
jak te trzy wymienione choroby. Zwalcza się je, 
wykonując odpowiednie opryski. Ubiegły mo-
kry rok był pod tym względem bardzo trudny. 

W tym roku z kolei dał się nam we zna-
ki przędziorek chmielowiec, najgroźniejszy 
szkodnik róż. Mały, niewidoczny gołym okiem 
pajączek żerujący na spodniej stronie liści. 
Przędziorki wysysają z liści soki, liście żółkną, 
brązowieją i opadają. 

Miłośnicy róż mówią, że ogród bez róż  
nie ma uroku, bo one nadają ogrodom specjal-
ny charakter. Róże to oczywiście różnobarwne 
kwiaty, wspaniały zapach, ale też różne formy 
pędów, a nawet rozwijające się na nich kolce. 

Róże występują w różnych formach.  
Są formy krzewiaste, karłowe, pienne, pienne 
zwisające lub płaczące, róże pnące, których 
pędy dorastają do sześciu metrów długości,  
i wreszcie przepiękne róże parkowe. Wśród 
tych ostatnich mamy róże pełne, półpełne, 
pachnące i bez zapachu, a także wiele gatun-
ków róż dzikich. 

Ja generalnie sadzę róże, które osobiście lu- 
bię. Taką piękną, lubianą przeze mnie różą jest na 
przykład parkowa róża odmiany Grandhotel. Jest 
to długo kwitnąca, odporna na pogodę czerwona 
róża o kwiatach średnicy dwunastu centymetrów. 
Krzew osiąga wysokość do 180 centymetrów. 

…róża jest jak kobieta.  
Wymaga delikatności, pielęgnacji

moja Lesznowola
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Proza życia
– Prawie całe życie spędzam wśród pięknych, pachnących  

krzewów róż, więc powiem szczerze, że czas zachwytu nad ich 
urodą mam za sobą. Nie mam dziś czasu, by zatrzymywać się 
wśród pięknych okazów i mówić im, jakie są piękne. Gdy przycho-
dzi czas pielęgnacyjnego cięcia krzewów, bierze się do ręki nożyce 
i tnie, nie patrząc na pąki czy kwiatki. Nie ma czasu na sentymenty. 

Gdybym tak przy każdej się zatrzymywał, mówił: „Kochana, 
trochę muszę ci przyciąć pędy, obiecuję, że będę uważał, bo jesteś 
taka piękna”, to bym na życie nie zarobił (śmiech). Wystarczy,  
że wiem, iż niektóre odmiany nie lubią rosnąć w pojemnikach i na 
znak protestu gubią liście, więc ja ten kaprys spełniam i hoduję  
je w gruncie.

Z miłością jest fajnie, miłość jest piękna, ale z czegoś trzeba 
żyć. Pamiętam z młodych lat przebój Kasi Sobczyk pod tytułem 
„Mały książę”. To było tak: 

W maleńkiej Róży kochał się
Książę na jednej z wielu gwiazd
Nie widział przedtem innych róż
Kiedy w daleki poszedł świat
Na Ziemi zwątpił w miłość swą
Tę najpiękniejszą z wszystkich snów
Bo jak miał w jednej kochać się
Gdy ujrzał park z tysiącem róż?

No, to jak ja mam kochać te wszystkie róże, które uprawiam? 
Mam takiego zaprzyjaźnionego dewelopera, który często do mnie 
dzwoni i rozmowa wygląda mniej więcej tak:

„Panie Marku, jest pan na polu? – Jestem. – O, to bardzo  
dobrze, będę u pana za piętnaście minut. – I po kwadransie jest.  
– Co tam ma pan nowego, ciekawego?” – pyta, a interesują go  
tylko róże pełne i zapachowe. Ma tych róż wokół domu tyle, że 
naprawdę nie ma już gdzie sadzić, więc róże hoduje w donicach.  
Po prostu kocha te kwiaty.

My mamy przeważnie stałych klientów. Przyjeżdżają tu jak 
starzy znajomi. Z każdym się witamy, z każdym rozmawiamy, 
starając się omijać tematy polityczne. A nawet jak się trafi klient, 
który ma inne niż ja poglądy, też wyjeżdża z różą. Są jednak tacy, 
którzy wolą rozmawiać z żoną.

Szkoda, że nasze róże długo żyją, bo są 
tacy klienci, którzy wracają do nas po kilku 
latach, a tak przyjeżdżaliby częściej.

Mogę swoją pracę porównać do pracy arty-
sty. Jestem wolny i niezależny. Jeśli potrzebuję 
mieć dzień wolny od pracy, to mam. Nie idę 
w pole, tylko wypoczywam. Oczywiście, gdy 
wszystko jest podlane. 

Gdy rano są korki, żeby wyjechać z Mysia-
dła na Puławską, to nie wyjeżdżam, czekam, 
gdy korków już nie ma. Pieniądze raz są, raz 
ich nie ma, ale można się do tego przyzwycza-
ić. Nie narzekam. Nasze życie powoli płynie 
wśród róż. Od czasu do czasu w styczniu 
wyjeżdżam do sanatorium i pomyślałem sobie: 
dlaczego wpadłem na to tak późno? Jest super. 
Pływalnia, ping pong, wracam z naładowany-
mi akumulatorami i fajnie. 

Bardzo lubię zbierać grzyby. Chodzę  
sobie w ciszy po lesie i wiecie, co robię? Ponie- 
waż jestem człowiekiem wierzącym, a na 
modlitwę nie mam za dużo czasu, to zbieram 
grzyby i śpiewam sobie różaniec. W lesie,  
w ciszy, chodzę w skupieniu i śpiewam.  
To jest niesamowite. 

Najgorzej jest bez pracy przetrzymać  
styczeń i luty. Potem wśród róż jest już łatwo. ■

do sprzedaży róże parkowe odmiany McCartney i La Villa Cota. 
Są to odmiany nowe o bardzo pięknych kwiatach i liściach. 
McCartney przepięknie pachnie. 

W mojej hodowli jest około osiemdziesięciu odmian, ale mam 
kolegę, który uprawia ich blisko sto siedemdziesiąt.

Nie będę tłumaczył całego procesu hodowli i pielęgnacji róż. 
Powiem natomiast, że okres od wysiania róż do sprzedaży może 
trwać rok, dwa lub trzy lata. Wtedy sprzedaję krzewy z tak zwa-
nym gołym korzeniem. Jeśli natomiast chcę sprzedawać krzewy  
w pojemnikach, to trzeba dołożyć kolejne dwa lata na dobre uko-
rzenienie się. Krzewy sprzedawane w doniczkach są najładniejsze 
w rok po ukorzenieniu. 

Hodowla róż wymaga czasu. Zawsze powtarzam, że róża jest 
jak kobieta. Wymaga delikatności, pielęgnacji. Czasem ukłuje. Ale 
ja tyle lat pielęgnuję róże i mnie jakoś nie kłują. Bo ja z nimi postę-
puję delikatnie. Kobieta raptusowi też potrafi dać po łapach, jak za 
szybko leci z łapami (śmiech).

…prawie całe życie  
spędzam wśród pięknych,  
pachnących krzewów róż

Inne piękne, ulubione przeze mnie odmia- 
ny, to Chopin i Venrosa. Są to róże wyhodowa-
ne przez profesora Stanisława Żyłę z Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Profesor wyhodował dwa- 
naście oryginalnych odmian róż, a największą  
popularność zdobyły właśnie Chopin i Venrosa, 
a dużym zainteresowaniem cieszą się także 
jego róże okrywowe Mercury 2000 i Veneda,  
a także miniaturowa św. Tereska z Lisieux.

Chopin to róża wielokwiatowa o kremowo- 
białych, pełnych, dużych kwiatach, lekko pa- 
chnąca. Natomiast Venrosa ma duże różowe 
kwiaty z czerwonym odcieniem, pięknie pach-
nie i jest bardzo elegancka. 

Zresztą, jeśli chodzi o kolory róż, to wypo-
wiadam się na ten temat bardzo ostrożnie, bo 
moje klientki powiedziały mi: „Na kolorach to 
się pan, proszę pana, nie zna. Faceci nie znają 
się ani na kolorach, ani na zapachu” (śmiech). 
Oceny te więc zostawiam klientkom, choć co 
do zapachu, to bym dyskutował, bo odkąd nie 
palę, zapachy rozróżniam doskonale. 

Dziś klienci, ponieważ mają nieogranicz- 
ny dostęp do internetu, nie chcą kupować róż,  
które nie mają nazwy, nie mają licencji. Dla- 
tego i ja, idąc za wymaganiami klientów, mam 
róże licencjonowane. Ostatnio wprowadziłem  



Tegoroczna, wyjątkowo piękna. Złota i kolorowa. 
Tajemnicza rano i wieczorem, mieniąca się barwami w ciągu dnia. 

LESZNOWOLSKA JESIEŃ
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StEfAN
Rok temu w wakacyjnym numerze miesięcznika 

(„moja Lesznowola” nr 14/15) zamieściliśmy tekst pod 

tytułem „Historia pewnego Stefana”. Zaczynał się tak:

„Stefan łatwego życia nie miał. Zawsze był niepokorny 

i chciał być wolny jak mustang, dlatego często zmie-

niał właścicieli. Nawet śmierć zaglądała mu w oczy, 

gdy trafił do obcego człowieka, który sprzedawał 

konie do rzeźni. Ale los, jak to los, nigdy nie wiadomo, 

co komu przyniesie. Stefanowi przygotował życiową 

niespodziankę. Na jego drodze stanęła Ola”.

i PRZyJAciELE Ola była czwartoklasistką,  
interesującą się mitologią i kochającą 
wszystkie zwierzęta. Mówiła nam 
wtedy z absolutną powagą, że w przy- 
szłości chce być lekarzem wetery-
narii. Stefan, bo tak ma na imię kuc 
walijski, szybko zaprzyjaźnił się  
z pieskami i kotkami, odprowadzał 
Olę do furtki, gdy szła do szkoły,  
i czekał, tęskniąc, na jej powrót. 
Lubił otworzyć niedomknięte drzwi 
od werandy i wpaść na taras, gdy 
padał deszcz. Czasem wszedł do po-
koju, by pogrzać się przy kominku, 
ale tęsknił za towarzystwem, a dom 
i ogród Oli i jej mamy, pani Luizy 
Woźniak w Łoziskach, był szyty na 
miarę tylko dla jednego konika. 

Na spotkanie z Olą i jej mamą 
umówiliśmy się tym razem w stajni. 
Ola jest już szóstoklasistką, nie 
zmieniła zamiarów i nadal chce być  
lekarzem weterynarii. W życiu 
zmieniło się tyle, że Stefan musiał 
wyprowadzić się z domu w Łozis- 
kach, ale za to ma kolegów:  
Eweralda, Dowgira i Lafajeta.

– To jest nasze stado – mówi Ola  
i wskazuje cztery pasące się w za- 
grodzie rumaki. Trójka trzyma się 
razem, a znany nam już wcześniej 
Stefan pozostaje na uboczu.
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Stefan
– Stefan jest indywidualistą.  

Ola już z niego wyrosła i jeździ teraz 
na większych koniach. Ze Stefanem  
spaceruje, lonżuje go, żeby nie za- 
pomniał zasad posłuszeństwa, prawi- 
dłowo rozwijał muskulaturę i nie gu- 
bił rytmu, ale myślę, że Stefan czuje 
trochę w sercu żal do Oli, że urosła – 
mówi mama. – Stefan jest młodym  
konikiem, ma dopiero osiem lat i uwiel- 
bia sport. Pięknie skacze. Ola skaka-
ła na nim sześćdziesiątki. Stefan jest 
naszą ukochaną maskotką i potrze-
buje nowego jeźdźca. 

Nasze stado było na początku 
dwukonne. Tworzyły go kuc walijski 
Stefan, którego dosiadała Ola, i arab 
Ewerald, na którym jeździłam ja. Ko- 
nie bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły. 
Gdy musiałyśmy z Łozisk przenieść 
je do wynajętej stajni, trafiły do no- 
wego stada koni, które nieszczególnie  
lubiły Stefana. Może dlatego, że one 
były duże, a on był mały. Gdy tylko 
kuc pojawił się na wybiegu, konie go 
atakowały. Co robił wtedy Ewerald?  
Opiekował się Stefanem jak ojciec.  
Biegał wokół kuca tak, że nie dopu- 
szczał do niego atakujących go koni. 
Robił to dotąd, aż konie zaakcepto-
wały małego i dały mu spokój. 

– Stefan jest indywidualistą. Nie 
lubi się z Lafajetem. Kocha właści-
wie tylko siebie – opowiada Ola. 
– Jest szalonym egoistą, ale ja go 
kocham tak samo, jak wszystkie na-
sze konie. On ma ogromny potencjał 
sportowy, więc szukam kogoś, kto 
mógłby na nim jeździć. Ciężko jest 
znaleźć takie małe osoby, które by 
sobie poradziły.

i wszystkich. Jest spokojny i najinte-
ligentniejszy w stadzie – mówi Ola. 
– Ma charakter intrygujący, bo jest 
niezwykle zrównoważony. Jest duży, 
a zachowuje się tak, jakby go nie 
było, ale gdy tylko coś się dzieje, to 
reaguje pierwszy. 

– Przyznam, że byłam przeciwna 
temu zakupowi – mówi pani Luiza. 
– Kiedy nie ma się własnego terenu, 
to utrzymanie tylu koni jest sporym 
kosztem, a my miałyśmy już tę dwój-
kę. Koń mi się podobał z charakteru, 
ale widziałam jego schorzenia, więc 
gdy pomyślałam o kosztach lecze-
nia, byłam na nie. Ale oczywiście 

Ewerald
– Ewerald jest koniem arabskim. 

Drugim koniem, jaki się pojawił się 
w naszym życiu. Kiedyś stał w stajni 
razem ze Stefanem i był ślicznym, 
wesołym koniem. Lubił swego pana, 
który na nim jeździł, ale gdy panu 
urodziło się dziecko, dla Eweralda 
już czasu nie miał. Stał więc Ewerald 
w stajni smutny, samotny. Panie, 
które miały konie, mówiły do mnie: 
„Przyjeżdżasz tu, lonżujesz Stefka, 
to może byś się nim zainteresowała, 
bo on taki samotny”.

Pomyślałam „czemu nie” i zaczę-
łam na nim jeździć – opowiada pani 
Luiza. – Z każdym dniem byliśmy 
coraz bardziej zaprzyjaźnieni. Dosta- 
wał ode mnie nagrody i w końcu 
bardzo mnie polubił.

Potem rozmawiałam z jego właści- 
cielem i powiedział mi, że sprzedałby  
konia albo nawet oddał, bo teraz, gdy 
zmieniła się jego sytuacja rodzinna, nie  
ma czasu zajmować się Eweraldem. 

Poprosiłam wspaniałego leka- 
rza weterynarii, ortopedę dr. Dariu-
sza Woźniaka, żeby obejrzał konia  
i powiedział, w jakim jest stanie, bo 
Ewerald nie jest już młodzieńcem. 
Ma dziewiętnaście lat. 

Pan doktor obejrzał konia i stwier- 
dził, że ma kulawiznę. To poważna  
i dokuczliwa bolesność nóg. 

 „Wie pani, te kontuzje to jest  
nic, bo on może przy tych kontuzjach 
chodzić rekreacyjnie i pracować – po- 
wiedział pan doktor – ale ten koń ma 
depresję. On potrzebuje właściciela. 
Konie czystej krwi arabskiej jeszcze 
bardziej niż psy potrzebują mieć 
swojego pana”. 

prezesowa (Ola) postawiła na swoim. 
Powiedziała, że ma odłożone swoje 
pieniążki z alimentów taty, trochę 
oszczędności i umówiła się z panią, 
która konia sprzedawała, że Dowgira 
będzie spłacała w ratach. I tak się 
stało. Cztery miesiące temu przestała 
spłacać raty.

Prezesowa jest wiarygodna, nie 
to, co mama, która prowadzi biznes  
i raz ma klientów, a raz nie. Preze- 
sowa zawsze ma stały dochód. I tak 
trafił do nas wysoki rudzielec Dow- 
gir. Śmiesznie wyglądałyśmy. Ola 
jeździła na wielkim rudzielcu, a ja  
na drobnym siwku. 

Gdy to usłyszałam, zaczęłam 
regularnie do Eweralda przyjeżdżać, 
pracować z nim i po trzech miesią- 
cach, to już nie był ten sam koń. 
Gdy pan doktor przyszedł do niego 
ponownie, zobaczył błysk w oku  
i powiedział: „Pani Luizo, po prostu 
uratowała pani konia”. 

On chodzi teraz za mną jak  
pies, tak jak Lafajet za Olą. Wykupi-
łam go od właściciela. Dowiedziałam 
się trochę o jego historii. Dwa lata 
pracował na wyścigach i prawdopo- 
dobnie miał kontuzję, bo to ma wpi- 
sane w paszporcie. To jest koń o wspa- 
niałym charakterze, ale jest niezwy-
kle płochliwy. Znam go już na tyle  
i zawsze wiem, że muszę być zwarta 
i gotowa. 

Dowgir
– Czternastoletniego Dowgira 

wypatrzyła Ola. To jest szlachetny 
koń półkrwi, bardzo wysoki, bardzo 
zrównoważony. Trochę nas koszto-
wał, bo tani nie był. Byłam przeciw-
na temu zakupowi, bo wydawało mi 
się, że koń ma coś z kręgosłupem. 
Miał mało wyrobione mięśnie zadu, 
nie podstawiał dobrze tylnych nóg  
i miał widocznie wykłębiony kręgo-
słup. Prawdopodobnie musiał cho-
dzić na crossach albo takich jazdach, 
gdzie pracował na twardym i przez 
to ma zniszczone stawy. Wymaga 
więc specjalnej opieki, ćwiczeń, żeby 
te mięśnie się zupełnie nie cofnęły. 

– On jest zdecydowanym in- 
trowertykiem. Najlepiej czuje się  
sam ze sobą, z daleka od wszystkiego  

Dowgir jest najspokojniejszy,  
ale jak mu nadepnie ktoś na odcisk, 
to jest różnie. W poprzedniej stajni 
biegały kuce, ale w pewnym momen-
cie przebrały miarę i on je wszystkie 
tak pogonił, że im się odechciało. 

– Konie myślą. Każdy ma  
swój charakter. Każdy jest inny.  
Myślą, porozumiewają się – opowia- 
da Ola. – Dzisiaj na przykład doje-
chałyśmy do jednej stajni i tam był 
koń, który kiedyś tu stał, a potem 
tam go przenieśli. Spotkałyśmy go 
na padoku i konie zaczęły ze sobą 
rozmawiać. Mają swój rozum, intu-
icję, są zazdrosne i inteligentne.

…Ola jeździła na wielkim rudzielcu, 
a ja na drobnym siwku
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Lafajet
– Na Dowgirze miałyśmy  

zakończyć, bo chodziło nam o to, 
żeby mieć przyjaciół na spacery 
i aby konie starsze, które swoje 
przepracowały dla ludzi i mogłyby 
różnie skończyć, miały godne życie 
do końca. 

Jednak wydarzyło się coś ta- 
kiego, co nami tąpnęło. Znałyśmy  
dziewiętnastoletniego angloaraba 
pięknej urody. Pracował wiele lat  
w rekreacji, nabawił się nieuleczalnej 
alergii, która powodowała u niego 
głęboką astmę, ale właściciel nie 
chciał go sprzedać. Mówił, że na tym 
koniu opiera się w jego stajni cała 
rekreacja. 

Chciałam wykupić tego konia, 
gdy tylko go zobaczyłam – wspomi-
na pani Luiza. – Z początku trochę 
pokasływał, potem go podleczyli, 
pracował i nagle – a było to kilka 
miesięcy temu – dowiedziałam się, 
że Lafajet był w takim stanie kry-
tycznym, że „odszedł na emeryturę  
i został oddany na Mazury”. 

Ola, kierowana pewnie już raz 
przykrym doświadczeniem, jakie 
miała z poszukiwaniem Stefana, 
którego odnalazła u handlarza koni, 
powiedziała: „Wiesz, mamo, ja 

żeby te konie mogły przebywać  
z ludźmi, pracować z dziećmi.  
W Szwecji na przykład jest taki mo-
del fundacji, która organizuje spo-
tkania i pracę emerytów, rencistów, 
ludzi starszych z końmi, bo one dają 
odpowiednie jony, które wyciszają, 
uspakajają i dają pozytywną energię 
do auto immunologii. 

 Marzy nam się, i tu znowu  
prezesowa ciśnie, żeby coś tam po- 
sprzedawać, może nawet ten dom, 
który mamy w Łoziskach, i kupić 
siedlisko, żeby nasze konie, psy ze 
schroniska i ta cała nasza przyroda 
mogła sobie fajnie funkcjonować. 

Bałam się, jak to będzie z lekcja-
mi u Oli. To już szósta klasa i dużo 
czasu tu spędzamy, bo przyjazd, 
wyczyszczenie koni, wylonżowanie, 
jest co robić. Są cztery konie, a nas 
tylko dwie, więc trochę pracy mamy. 

wiem, na jakiej on jest emeryturze. 
Pójdzie na kiełbasy i pewnie jest  
u jakiegoś handlarza”.

Ja mówię: „Nawet tak nie żartuj. 
Tyle lat pracował, na pewno pojechał 
na Mazury”. A Ola się uparła, żebym 
zadzwoniła do handlarza. Dzwonię  
i pytam: „Czy nie dotarł do pana koń 
Lafajet. – Taki dychawy i chudy?  
– pyta handlarz. – Tak, taki gniady, 
nieduży. – Oj, pani, on do niczego, 
nawet na mięso go nie chcieli – mówi 
handlarz. – Za chudy, za mało waży, 
oddałem go koledze”. 

Dzwonię do tego drugiego  
handlarza, a ten mówi: „Pani, ja go 
kupił dla dziewczyny, myślał, że  
coś z niego będzie, ale oddałem go 
do fundacji, bo nic z tego konia  
nie będzie”. 

Nie mogłyśmy się pogodzić,  
żeby koń, który tyle lat pracował, 
tyle dobrego dla ludzi zrobił, tak 
skończył swoje życie. Podjęłyśmy 
trop, odszukałyśmy Lafajeta we 
Wrocławiu i wykupiłyśmy go z fun-
dacji. Przyjechał do nas dwa miesią-
ce temu. Leczymy go. 

Praca przy koniach wymaga kilku 
godzin dziennie i obie codziennie 
przyjeżdżamy do stajni. 

Myślałam, że będą kłopoty  
z lekcjami, ale Ola ma same piątki  
i szóstki, więc chyba ma wewnętrzną 
mobilizację i dajemy radę. Najwię- 
ksze problemy stanowią finanse, bo 
wynajem stajni kosztuje, więc chce-
my pójść na swoje, żeby konie mogły 
być szczęśliwe, a jednocześnie ktoś 
mógł korzystać z takiego miejsca eko. 

Mam działkę budowlaną w lesie 
w Chojnowskim Parku Krajobrazo- 
wym w Pracach Dużych. Kawałe-
czek za Pracami, za leśną polaną 
jest lasek i tam mam działkę, którą 
próbuję sprzedać. Wypatrzyłam, że  
obok jest siedlisko. Stary dom do 
remontu, stodoła i taka obórka z kil- 
koma boksami w sam raz na nasze 
stado. Można by tam ze dwa, trzy 

– Chcę napisać książkę o Lafaje-
cie – mówi Ola. – Chcę opowiedzieć 
jego wcześniejszą historię, bo to jest 
koń, który trafił do nas bez paszpor-
tu. Na jego paszport jakiś inny koń 
został sprzedany na mięso. Muszę to 
opisać. Myślę też o odznace, myślę  
o startach w zawodach towarzyskich. 
Jeżdżę na koniach osiem lat. Na 
Lafajecie trochę skaczę, to już chyba 
czas spróbować sił w zawodach.

Marzenia
– Cały czas marzę o tym, żeby 

założyć fundację – mówi mama.  
– Nasze stado nazwałyśmy Green 
Horse, pod kątem ekologii, bo chcia-
łybyśmy (Ola chce być weterynarzem,  
więc będzie mogła też pracować  
w tej naszej fundacji) pomagać ko- 
niom, kucom, które bardzo dużo pra- 
cowały dla ludzi. Chciałybyśmy, żeby  
takie konie, które potrzebują wspar-
cia, pomocy, które swoje przepraco-
wały i przeżyły, mogły być szczęśliwe.

 Zrobiłam papiery instrukto- 
ra jazdy konnej, hipoterapii, chcia-
łabym pomagać dzieciom chorym, 

boksy dostawić i jak ktoś chciałby mieć  
u nas konie i kawałek łąki do rzeczki, 
to by miał. Taki mamy pomysł. 

Już nawet myślałam, żeby się wy-
prowadzić na Podlasie, gdzie mam 
rodzinę, i tam prowadzić fundację, 
ale to jest tylko scenariusz awaryjny, 
jak już nic innego mi nie wyjdzie. 
Chciałabym, żeby to była moja eme-
rytura. Jeśli Ola chce być lekarzem, 
to taka będzie nasza przyszłość. 
Będziemy pomagać zwierzętom, 
które zapracowały sobie na szacunek 
i godną jesień życia. ■

…chciałybyśmy, żeby takie konie,  
które swoje przepracowały i przeżyły,  

mogły być szczęśliwe

…cały czas marzę 
o tym, żeby założyć 

fundację



Gotowana marchewka z groszkiem – kto z nas jej nie zna? Jest symbolem zbliżającego 

się obiadu i wspomnieniem przedszkolnego menu. Jedni ją pokochali, inni znienawidzili. 

Tak czy inaczej to już klasyka i jeden z najbardziej popularnych dodatków do mielonego 

kotleta. Dziś o klasyce mówić nie będziemy. Obydwa warzywa kryją przecież w sobie 

ogromny potencjał innych smaków, zapachów i konsystencji. Od surówek, sałatek i zup, 

po dżemy, soki, ciasta i przeciery. 

Październik to ostatni miesiąc warzyw prosto z ogródka.  

Za chwilę pierwsze przymrozki na dobre zakończą sezon. Nadejdzie długi czas 

oczekiwania na ciepłe dni. Dziś w menu dwa podstawowe składniki włoszczyzny, 

bez których nie wyobrażamy sobie rosołu i większości zup.  

I choć nie mają nadzwyczajnego wyglądu, a wyciągnięte prosto z pola przeważnie 

są ubłocone, niosą w sobie wyjątkową porcję smaku i możliwości kulinarnych.  

Pietruszka i marchewka – banalne czy nadzwyczajne?

prosto z ziemi
Smaki

SKŁADNIKI 
3	duże	korzenie	pietruszki,	1	duża	gruszka,	1	cebula,	1	l	bulionu	warzywnego,	100	ml	białego	wytrawnego	wina,	4	łyżki	
śmietany,	masło,	1	łyżka	oliwy,	1/2	łyżki	kurkumy,	1/4	łyżki	rozmarynu,	sól,	pieprz,	natka	pietruszki	

Cebulę	pokrój	w	kostkę	i	zeszklij	na	maśle,	a	potem	odłóż	na	bok.	Na	tę	samą	patelnię	wrzuć	obraną	i	pokrojoną	 
w	grubsze	plasterki	pietruszkę.	Dodaj	masła	i	duś	przez	10	minut	na	średnim	ogniu.	Dodaj	pokrojoną	w	kostkę	gruszkę	
i	rozmaryn.	Znowu	podduś	przez	5	minut.	Teraz	zalej	wszystko	winem	i	poczekaj	przez	2	minuty,	aż	odparuje.	W	garnku	
zagrzej	bulion.	Przełóż	do	niego	cebulę	i	pietruszkę	z	patelni.	Przykryj	pokrywką	i	na	małym	ogniu	gotuj	przez	30	minut.	
Dodaj	4	łyżki	śmietany.	Zblenduj	na	gładką	masę	i	dopraw	do	smaku	solą	i	pieprzem.	Podawaj	z	dodatkiem	natki	 
pietruszki	i	kilku	kropel	oliwy.

ZUPA Z GRUSZKI  
I PIETRUSZKI



SKŁADNIKI 
3	korzenie	pietruszki,	olej	słonecznikowy	lub	rzepakowy, 
	sól,	pieprz,	curry,	papryka

Pietruszkę	obierz	i	pokrój	w	cienkie	paseczki.	Najlepiej	
użyj	do	tego	obieraczki	do	warzyw	lub	mandoliny.	
Olej	rozgrzej	do	180	stopni	i	wrzuć	do	niego	plasterki	
pietruszki.	Usmaż	(ogień	nie	powinien	być	zbyt	duży,	 
bo	pietruszka	szybko	się	przypali).	Kiedy	pietruszka	 
nabierze	złotego	koloru,	wyjmij	i	odsącz	na	papierowym	
ręczniku.	Przełóż	do	miski.	Posyp	solą,	pieprzem,	curry	
i	papryką.	Jedz	zaraz	po	usmażeniu.

SKŁADNIKI 
200	g	startej	na	dużych	oczkach	marchewki,	2	jajka,	200	g	mąki,	150	ml	oleju	roślinnego,	200	g	drobnego	cukru	lub	cukru	 
pudru,	50	g	posiekanych	orzechów	włoskich,	75	g	drobno	pokrojonego	ananasa	z	puszki,	50	g	wiórków	kokosowych,	 
1	łyżeczka	cynamonu,	1	łyżeczka	sody,	1/2	łyżeczki	proszku	do	pieczenia,	szczypta	soli
KREM:	125	g	kremowego	serka	(np.	Twój	smak,	Serek	kanapkowy),	50	g	masła	(miękkiego),	100	g	cukru	pudru,	kilka	kropel	
ulubionego	aromatu	do	ciast,	płatki	kokosowe	lub	biała	czekolada	do	dekoracji.	Jeżeli	lubisz	dużo	kremu,	zastosuj	podwójną	
lub	nawet	potrójną	ilość	składników	

Jajka	ubij	do	podwojenia	objętości.	Dodaj	cukier	i	dalej	ubijaj,	aż	masa	będzie	gładka.	Wciąż	ubijając	na	wysokich	obrotach,	
dolewaj	ciągłym,	cieniutkim	strumieniem	olej.	Dodaj	marchewkę,	pokrojonego	w	małe	kawałki	ananasa,	orzechy,	wiórki	
kokosowe	i	wszystko	delikatnie	wymieszaj.	Do	drugiej	miski	przesiej	mąkę,	dodaj	cynamon,	sodę,	sól	i	proszek	do	pieczenia.	
Wszystko	wymieszaj	i	dodaj	do	miski	z	marchewką.	Połącz	składniki.	Ciasto	przełóż	do	małej	formy	(21x21	cm)	wyłożonej	
papierem	do	pieczenia.	Piekarnik	nagrzej	do	temperatury	150	stopni.	Piecz	przez	godzinę.
Krem:	Serek	zmiksuj	razem	z	masłem.	Dodaj	cukier	puder,	kilka	kropel	ulubionego	aromatu	do	ciast	i	dalej	mieszaj.	 
Włóż	do	lodówki	na	pół	godziny.	Kiedy	ciasto	się	upiecze,	przekrój	na	pół	i	przełóż	kremem.	Pozostaw	1/3	kremu	do	 
posmarowania	wierzchniej	części.	Udekoruj	połówkami	orzechów,	roztopioną	białą	czekoladą	lub	płatkami	migdałowymi.

SKŁADNIKI
pęczek	marchewki,	2	dojrzałe	pomidory,	1.5	l	bulionu	warzywnego,	3	łyżki	śmietany	18%,	3	łyżki	masła,	1/2	łyżeczki	słodkiej	
papryki,	1/2	łyżeczki	gałki	muszkatołowej,	sól,	pieprz,	cukier	i	kilka	listków	świeżej	bazylii

Marchewkę	obierz	(jeśli	używasz	młodej	marchewki,	wystarczy	dokładnie	umyć),	osusz	i	pokrój	w	grube	plastry.	 
Z	pomidorów	zdejmij	skórkę	i	pokrój	na	ćwiartki.	W	garnku	rozpuść	masło	i	przesmaż	na	nim	marchewkę.	Gdy	zrobi	się	
miękka,	dodaj	do	niej	pomidory	i	bulion	warzywny.	Doprowadź	do	wrzenia,	zmniejsz	ogień	i	gotuj	około	15	minut.	Lekko	
przestudź	wszystko	i	zmiksuj	blenderem.	Dopraw	solą,	pieprzem,	cukrem,	papryką	i	gałką	muszkatołową.	Ponownie	
postaw	garnek	na	ogniu	i	doprowadź	do	wrzenia.	Dodaj	śmietanę	i	dokładnie	wymieszaj.	Podawaj	z	listkami	bazylii.

SKŁADNIKI 
750	g	marchewki	(niezbyt	grubej),	ocet	ziołowy	lub	 
z	czerwonego	wina,	tymianek,	sól	morska,	świeżo	zmielony	
pieprz,	3	ząbki	czosnku

Marchewki	obierz	i	dokładnie	wymieszaj	w	misce	z	kilkoma	
łyżkami	oliwy,	zmiażdżonymi	ząbkami	czosnku,	2-3	łyżkami	
octu,	solą,	pieprzem	i	tymiankiem.	Rozłóż	na	blasze	do	
pieczenia	i	przykryj	szczelnie	folią	aluminiową.	Włóż	do	
piekarnika	nagrzanego	do	200	stopni	i	piecz	przez	 
30-40	minut.	Po	tym	czasie	zdejmij	folię	i	piecz	jeszcze	
przez	10	minut,	aż	marchewki	się	przyrumienią.

CIASTO MARCHEWKOWE

PIETRUSZKOWE CHIPSY

ZUPA Z MARCHEWKI  
I POMIDORÓW

PIECZONA MARCHEWKA 



„…Chociaż nie chce się wierzyć,
to od ciebie zależy,
ile będzie jesieni w tym roku.
Czy nas wiatrem zawieje,
czy zabierze nadzieję
i roztopi w zbyt wczesnym półmroku?...”

Agnieszka Osiecka 

Zaszumiało jesienią


