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Gmina w obiektywie

Pierwszy w tym roku mroźny dzień 
w Lesznowoli (17.11.2018).  
Warto było rano wstać, żeby  
taki obraz obejrzeć. Natura potrafi  
czynić cuda.
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Od Redakcji
Pierwszy mróz, zimowe opony – słowem, listopad. Nie ma  

rady, trzeba się z tym pogodzić. Gorąco jest tylko w naszym poli-
tycznym tyglu, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. 

W samorządach zawiązują się różnego rodzaju polityczne,  
powyborcze koalicje, bo choroba dotarła i na ten szczebel władzy. 
Na szczęście nasz gminny samorząd jeszcze się nią nie zaraził  
i mamy nadzieję, że jest na tego wirusa odporny. Nie zachorował 
przez tyle lat, to i teraz chorobie się nie da. Będziemy za to trzy- 
mali mocno kciuki.

W listopadowym numerze „mojej Lesznowoli” proponujemy 
Czytelnikom poszerzenie grona znajomych. Kogo przedstawiamy?

Panią Julitę ze Zgorzały, mamę trzyletniej Julii i półtorarocznej 
Zuzanny, która przygotowuje się do startu w morderczym biegu 
przez bezludne tereny pustyni Sahara. Nic jej tak nie denerwuje, 
jak to, gdy kobiety mówią, że na nic nie mają czasu. 

Przestawiamy też panią Annę z Jazgarzewszczyzny, która jako 
nastolatka chciała zostać krawcową, ale na szczęście tak się nie 
stało. Teraz przygotowuje wystawę, na którą w grudniu do GOK 
zaprasza Czytelników naszego miesięcznika. 

Pan Andrzej z Nowej Iwicznej ma zdjęcie, na którym jako dwu- 
latek stoi przy rowerku „Bobo”. Na odwrocie zdjęcia mama napisała 
„chyba zostanie kolarzem”. Nie został, ale z rowerem nie rozstał  
się do dziś.

Państwo Zofia i Zbyszek z Łaz mają za sobą pięćdziesiąt lat 
małżeństwa i twierdzą, że nigdy w ich życiu nie było nudno. Warto 
przeczytać dlaczego.

Piotr z Mrokowa twierdzi, że w każdej chwili może zrobić mu-
zykę i śpiewać wszędzie. Zakochał się w tej szczególnej wolności. 

I na koniec państwo Joanna i Janusz z Władysławowa, którzy 
opowiedzieli nam o swojej miłości do starych motocykli. Co do 
tego ma agent 007? – Trzeba przeczytać.

Do lektury polecamy gorący kubek z napojem według nasze- 
go przepisu.

Miłej lektury

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Jeśli wszystko ułoży się dobrze, a nic nie wskazuje na to,  
by mogło być inaczej, w marcu przyszłego roku Julita Ilczyszyn 
ze Zgorzały, mama trzyletniej Julii i półtorarocznej Zuzanny,  
wystartuje w morderczym biegu przez bezludne tereny pustyni 
Sahara w południowym Maroku.
fot. z archiwum prywatnego Julity Ilczyszyn

To trzeba 
   przeżyć
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– Zawsze marzyłam, żeby  
zobaczyć Saharę – mówi pani Julita. 
– Mąż jest temu pomysłowi abso- 
lutnie przeciwny i powiedział, że  
nigdy tam nie poleci. Trochę mnie  
w realizacji pomysłu blokował, 
ale gdy zobaczyłam, że organizują 
wyjazd na runmageddon na Saha-
rze, powiedziałam: „Dobra, mam 
pretekst. Zobaczę pustynię, zobaczę 
piękne gwiazdy” – rozmarzyłam się 
jak kobieta i… zapisałam się. 

Przede mną piekielny wysiłek. 
Pięćdziesiąt kilometrów z przeszko-
dami przez pustynię do zrobienia 
w trzy dni. Powoli zaczęłam sobie 
uświadamiać, na co się porywam. 

Nie	ma	rzeczy	niemożliwych
– Moja przygoda ze sportem za- 

częła się, gdy miałam cztery, a może 
pięć lat. Rodzice zawsze byli zwią-
zani ze sportem, ale to była raczej 
rekreacja. Bardzo fajnie się przy tym  
bawili, sport ich budował i trzymał  
przy zdrowiu – wspomina pani Julita. 

– Urodziłam się z ogromną ener- 
gią i te pokłady energii mam w sobie  

do dziś. Nie piję kawy, nie piję 
herbaty, bo nie wiem, jakby się to 
dodatkowe pobudzenie dla moich 
najbliższych skończyło. Już rodzice  
z trudem wytrzymywali ze mną  
w domu, bo nie tylko rozpierała 
mnie energia, ale dodatkowo byłam 
pyskaczem. Ponieważ bardzo blisko 
domu był stadion, zawsze mnie na 
ten stadion wyrzucali: „Idź sobie po-
biegaj, poskacz, wyszalej się i wróć”. 

Jak się wylatałam, wyhasałam, 
zmęczyłam, wracałam do domu, 
grzecznie kładłam się spać i był spo-
kój. Pewnego dnia ktoś mnie na tym 
boisku zauważył, a nie było to trud-
ne, bo byłam wysoka, i pomyślał, że 
coś trzeba z tą dziewczyną zrobić. 

Zaczęło się w szkole podstawo-
wej w Wągrowcu. Nauczyciel WF-u 
zwrócił uwagę, że bardzo się gar- 
nę do sportu, i zaczął mi umiejętnie, 
stopniowo ten sport dozować. Mówił: 
„Julita, to jeszcze nie jest czas dla 
ciebie. Nie ma takiej kategorii wie- 
kowej, w której mogłabyś starto- 
wać”. Raz czy dwa razy w tygod- 
niu spotykaliśmy się i mówił mi, co  

mam robić, ale na żadne zawody 
mnie nie puszczał. 

Dopiero w czwartej klasie pod-
stawówki, gdy miałam jedenaście 
czy dwanaście lat, pierwszy raz wy-
startowałam w zawodach. Ten dzień 
był tak dla mnie ważny, że pamię- 
tam go do dziś. Od niego zaczęła się 
moja przygoda ze sportem. Wystar-
towałam w czwórboju lekkoatletycz-
nym i pobiłam wszystkie ustanowio-
ne rekordy.

Kiedy skończyłam podstawów- 
kę, zwrócił na mnie uwagę trener  
z liceum sportowego w Puszczyko-
wie i zaczęły się rozmowy z mo- 
imi rodzicami, bo aby chodzić do 
liceum, musiałam zamieszkać w in- 
ternacie. Rodzice nie mieli w tej 
sprawie najmniejszych oporów, tym 
bardziej, że w domu pod skrzydła-
mi mamusi zostawał młodszy ode 
mnie, zdecydowanie spokojniejszy 
braciszek. I w ten sposób trafiłam do 
liceum sportowego w Puszczykowie. 
Dopiero teraz, z perspektywy lat 
doceniam to, że rodzice dawali mi 
wolność wyboru. 

W Puszczykowie miałam ska- 
kać wzwyż, ale powiedziałam, że  
absolutnie nie będę tego robiła. Uwa-
żałam, że jestem za gruba, a poza 
tym nie bardzo widziałam siebie ska-
czącą wzwyż. Byłam sztywna, więc 
się technicznie do tego nie nadawa-
łam. Uparłam się na skok w dal.

Trener mnie wysłuchał i po- 
wiedział: „Dobra, rzeczywiście  
z tym charakterem to ty już lepiej 
skacz w dal”. 

Zaczęłam skakać. Byłam po-
twornym uparciuchem, ale robiłam 
wszystko, co mi kazano. Miałam 
powiedziane, co mam zrobić,  
robiłam i w ten sposób zdobyłam 
wicemistrzostwo Polski w skoku  
w dal. To było dla mnie super osią- 
gnięcie. Skoczyłam 5.67 cm, a ży- 
ciówkę mam 5.83. Od tego dnia 
stałam się pupilką trenera, a to w in-
ternacie nie było mile widziane, więc 
łatwego życia nie miałam. Sport 
mnie jednak mocno na wszystkie 
takie sytuacje uodpornił. Mam taką 
osobowość i taki charakter, że nie 
ma dla mnie rzeczy niemożliwych. 
Robię to, co mam robić, i koniec. 
Wyznaczam sobie cel i nie ma siły, 
żebym go nie zrealizowała. 

Tak dzieje się dzięki sportowi  
i ludziom, którzy mnie otaczali. 
Mam chyba szczęście, że trafiam na 
ludzi, którzy akceptują mnie taką, 
jaką jestem.

Sportowa przygoda w liceum 
w Puszczykowie była bardzo fajna. 
Potem były studia, pojawiły się  
kontuzje. Kontuzja za kontuzją. Stało 
się tak, że zawiesiłam moją karierę 
sportową i chciałam się skupić na na-
uce. Trochę miałam dosyć tego ska- 
kania w dal. Kiedyś była inna techni-
ka, inne metody nauczania. Mogłeś 
robić to i tylko to. Umiałam biegać, 
skakać w dal, ale nie umiałam na 
przykład grać w koszykówkę czy 
siatkówkę. Niczego nie mogłam 
spróbować, bo coś zawsze mogło się 
stać i mogłam nabawić się kontuzji. 
W pewnym momencie się zbunto-
wałam. Ile można biegać i skakać? 
Rozstałam się z trenerem. 

To	nie	dla	mnie
– Urodziłam się w Wągrowcu 

niedaleko Poznania. Po liceum stu- 
diowałam na AWF w Lesznie, bo na  
AWF w Poznaniu zabrakło mi jed- 
nego punktu, mimo że miałam klasę 
mistrzowską w skoku w dal. W każ-
dym razie po studiach licencjackich 
przyjechałam z moim chłopakiem, 
teraz już mężem, kontynuować stu-
dia na AWF w Warszawie. 

Zaczęły się studia. Poznawałam 
różnego rodzaju sporty, które mnie 
potwornie przerażały. Skok w dal 
jest taką dyscypliną, w której nie ma 
bezpośredniego kontaktu z innym 
człowiekiem, i to mi się bardzo po- 
dobało. Gry zespołowe, sztuki walki 
nie są dla mnie. To już wiem. To- 
talna masakra. Pamiętam boks. Ćwi-
czyłam w parze z moim chłopakiem, 
później mężem, i zawsze dostawa-
łam piątkę. Wykładowca mówił: 
„No, Julita, piątka. Piękna garda, 
dobra praca nóg. Super. A pan, panie 
Krzysztofie, trójeczka, bo jak z ko- 
bietą pan tak walczy, to co by było  
z mężczyzną?”. 

W każdym momencie jakoś 
wychodziłam na wierzch. Do teraz 

wspominamy różne historie i docho-
dzimy do wniosku, że albo miałam 
dużo szczęścia, albo tak miało być. 
Po studiach wzięliśmy ślub. 

Bardzo długo ze względu na  
moje przetrenowanie staraliśmy się  
o dzieci. I to był nasz główny życio-
wy cel. Po sześciu latach starania 
zaszłam w ciążę. Urodziłam Julię, 
która ma teraz trzy lata, potem szyb-
ko urodziła się Zuzanna. 

Poszukiwanie	ciszy
– Po studiach podjęliśmy pracę  

w Warszawie. Krzysiek jako nauczy-
ciel WF-u w szkole podstawowej na 
Barcelońskiej, a ja w liceum w Ursu- 
sie. On po roku założył sportowy 
klub pływacki, ja do pracy nauczy-
cielki dołożyłam pracę w różnych 
klubach jako instruktorka fitness.

Wszystko fajnie nam się ukła- 
dało, ale w Warszawie było zdecy-
dowanie za głośno i postanowiliśmy 
poszukać miejsca, gdzie jest cisza  
i po szkole możemy tej ciszy zaznać. 

Krzysiek znalazł w internecie 
osiedle w Józefosławiu i to nas 
zainteresowało. Pojechaliśmy tam, 
obejrzeliśmy mieszkanie, ale nasze 
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Znalazłam się na cienkiej  
granicy, której nie mogłam przekro-
czyć. Powiedziałam sobie, że muszę 
coś zrobić tylko dla siebie. Choć-
by pobiegać. Mąż się na początku 
dziwił, że przyjeżdża do domu, jest 
obiad, wszystko gotowe, opanowane, 
ze wszystkim się wyrabiam, to cze-
mu nie mogę usiąść spokojnie i nie 
możemy sobie porozmawiać, tylko 
gdzieś mnie gna. 

Musiałam złapać świeżego po-
wietrza, bo przez cały dzień tylko:  
„a gu gu, a ga ga”, a ja jestem czło-
wiekiem dojrzałym. I od tego się 
tak naprawdę zaczęło. Wyszłam na 
dwadzieścia minut pobiegać, potem 
na pół godziny, potem na półtorej 
godziny, bo coraz więcej było ludzi 
na stadionie i coraz więcej ludzi 
chciało ze mną pogadać i zapytać: 
jak ty to robisz. Jak ty to robisz, bo 
ja nie mam czasu, bo ja nie potrafię. 
I to chyba mnie napędziło do tego, 
żeby być jakimś przykładem dla tych 
mam, które siedzą na placu zabaw 
i jęczą, i stękają, i narzekają, a tak 
naprawdę siedzą na ławkach i nic nie 
robią. Nie ruszają w ogóle tyłków  
i to mnie zaczęło wkurzać.

Ile można gadać o dzieciach? 
O pieluszkach, o tym, czy dziecko 
zrobiło kupę? To bez sensu. Co ci to 
wnosi do życia? I one tak na mnie 
patrzą, patrzą i mówią: „No, w sumie 
tak, ale ja nie, nie. – No, to pobiegaj 
ze mną. Chociażby chwilę, półgodzi-
ny, godzinę. Będziesz o tę godzinę 
zdrowsza, będziesz mieć więcej siły, 
żeby podołać codzienności”. I w tym 
zobaczyłam swoją misję.

Mówię: „Kobiety, uwierzcie  
mi, że wszystko można”. Niektóre 
mnie nie lubią, bo wiedzą, że mam 
rację. Przekonują się jednak i to  
jest super, bo przychodzi weekend  
i widzę panią na rowerze, jak jedzie 
z dzieciakiem, i mówię: „Coś w tym 
jest, że pozytywnie zarażam ludzi”.

Mnie nie chodzi o to, żeby one 
uprawiały sport, ale żeby się ruszały, 
bo to, co widzimy w tej chwili, to  
jest dramat. Katastrofa absolutna.  
To nie chodzi tylko o dzieci, ale i do- 
rosłych. O to jak i czy w ogóle się 
ruszają, bo w przeciwnym razie to 
będzie kalectwo.

Runmageddon
– To jest specyficzny wyczyn 

sportowy, w którym musisz pokonać 
bardzo wiele swoich barier psychicz-
nych. Tyle przeszkód, które potrafią  

talnymi sportowymi laikami.  
Jakoś ich zarażałam pasją do sportu.  
Potem przeniosłam tę moją pasję do 
miejscowości, w której mieszkałam, 
w której się urodziłam. Coś w tym 
jest, że przyciągamy ludzi, którzy 
chcą znaleźli czas, zrobić ten krok, 
żeby żyło im się lepiej. 

W moim życiu panuje chaos, 
bardzo duży spontan. Mimo że mam 
dwie córeczki, to cały czas coś się  
w nim dzieje. Do pasji mnie dopro- 
wadza, gdy słyszę, jak kobiety mó-
wią, że na nic nie mają czasu. Nie ma 
czegoś takiego. Jest po prostu brak 
organizacji i lenistwo. 

W pewnym momencie podjęłam 
jednocześnie pięć prac i faktycznie 
było ciężko, bo jeszcze moje „czaro- 
wnice” dawały mi ostro popalić. 
Mają to niestety po mamusi, więc 
dają czadu, ale trzeba było to wszyst-
ko pogodzić. Obydwie chodzą do 
przedszkola w Zgorzale. W pewnym 
momencie spostrzegłam, że wszyst-
ko, co miałam poukładane, gdzieś mi 
się rozwaliło. Zaczynało mi brako-
wać czasu dla dzieciaków. 

Wtedy powiedziałam: stop.  
Rezygnuję z tego i z tego, ale dzięki 
temu będę miała to i to. Tak to wszy- 
stko przekalkulowałam, że w tej 

człowieka zatrzymać. Kiedyś mia-
łam mnóstwo blokad. Miałam lęk 
wysokości, lęk przed wodą, błotem. 
Gdy mnie coś dotknęło pod wodą,  
to wpadałam w histerię i panikę. 

Potem stwierdziłam, że może 
czas puścić te blokady, niech one 
po prostu znikną. Byłam wtedy pół 
roku po urodzeniu Zuźki i poszłam 
sobie pobiegać, potruchtać. Wró-
ciłam i mówię do męża: „Słuchaj, 
chyba pójdę w ten runmageddon, bo 
samo bieganie już mi się nudzi. Ile 
można biegać? – A on – A to dobre. 
Ty i runmageddon. Przecież ty się 
wszystkiego boisz. – No, nie wiem. 
W wakacje jeszcze pomyślę”.

W wakacje pojechaliśmy jak  
co roku pod namiot do Włoch nad 
nasze ulubione jezioro Garda. Tam 
można skakać z ogromnej wyso- 
kości na paralotni. Pomyślałam,  

okno na świat wychodziło na wielki 
słup energetyczny i stwierdziliśmy, 
że to nie to. Jeździliśmy rowerami  
po okolicach i trafiliśmy do Zgorza- 
ły. Tu było wszystko rozryte, jedno 
wielkie pole. Pokłóciliśmy się, pa- 
miętam, na trasie, bo wjechaliśmy 
w takie bagno, że mój rower, moja 
różowa pantera – stara holenderka – 
nie przeżyła tej trasy. Tu były takie 
wertepy, że to była masakra.

 Jechało się, pamiętam, wzdłuż 
torów i dotarliśmy do miejsca, gdzie 
powstawało jakieś osiedle. Powie-
działam wtedy: „Krzysiek, kurczę, 
to jest całkiem fajne miejsce. Jest 
pociąg, jest blisko, więc w razie 
jak byśmy chcieli iść w miasto, to 
możemy wsiąść w pociąg i poje-
chać. Komunikacja jest, mało ludzi, 
cicho”. Nie widzieliśmy żadnych mi-
nusów, więc mówimy: „Dobra, coś 
tu znajdziemy”. Okazało się, że jakiś 
developer zaczynał coś budować, 
sprawdziliśmy go i mówimy: „Super, 
wchodzimy w to”. 

Jeszcze pięć, sześć lat temu było 
tu pole, pole, pole. Nie było placów, 
nie było różnego rodzaju obiektów 
sportowych, na których mogliby-
śmy trenować, a w tej chwili każdy 
trening mogę robić w innym miejscu 
i być blisko domu, bo to przy małych 
dzieciakach jest dosyć istotne. Wy-
starczy, że wybiegam z domu i mogę 
trenować. Jest gdzie. 

Przyciągam	ludzi
– Zaczęło się bardzo niewinnie. 

Pracowałam jako instruktor rowero- 
wy w fitness klubach i tam ludzie 
zaczęli mnie poznawać. Zaczęła się  
jakaś pierwsza więź sympatii z to- 

chwili mam czas na trening, dużo 
czasu dla dzieci, mam pracę jedną, 
drugą i naprawdę jestem szczęśliwa. 

Trzeba usiąść, wszystko sobie 
zorganizować, zaplanować. Mam pół 
godziny, to może poczytam książkę 
albo poruszam się, zrobię brzuszki. 
Wszystko można, tylko trzeba to 
sobie poukładać w głowie. 

Od kwietnia pracuję w kameral-
nej szkole w Józefosławiu. Przedtem 
pracowałam w No Bell Montessori  
w Konstancinie, ale moja wizja nau- 
czania rozmijała się z wizją dyrekcji  
i postanowiłam, że po urlopie macie- 
rzyńskim zrezygnuję z tej pracy. 
Wtedy dostałam telefon ze szkoły  
w Józefosławiu, z pytaniem, czy 
byłabym zainteresowana pracą. 
Powiedziałam: „Nie ma problemu”, 
ale byłam nastawiona na to, że pracę 
zacznę od września. Rozmowa od-
była się w Wielki Czwartek, a pracę 
zaczęłam w środę po świętach. 

I tak się zaczęła moja nowa 
przygoda i wielki powrót do sportu 
po trzech latach urlopu macierzyń-
skiego. To mi otworzyło klapki, że 
też muszę mieć coś z życia, bo przez 
trzy lata byłam zamknięta z dziećmi. 
Z moim charakterem i temperamen-
tem byłam bliska depresji. 

…wszystko można, 
tylko trzeba to sobie 
poukładać w głowie 

…jeśli dam sobie radę  
z moim strachem, to dla 

mnie nie ma granic

moja Lesznowola
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– Nie, nie. To nie było tak, że zawsze chciałam  
malować – mówi Anna Masiul-Gozdecka, która właśnie  

rzygotowuje swoje prace na kolejną wystawę, tym razem  
w naszym Gminnym Ośrodku Kultury. – W rodzinie też nikt 
przede mną nie malował, więc nie jestem potwierdzeniem  

przysłowia, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. 

że jak to zrobię, to wszystkie blokady  
puszczą. To były dla mnie ogromne  
emocje. Trafiłam na super instruktora.  
Po jego dwóch zdaniach powiedzia-
łam do niego: „Zrobię wszystko, co  
chcesz, bo mam takie do ciebie zaufa- 
nie. Wiem, że nic mi się nie stanie”. 

Pamiętam ten moment, gdy le-
cieliśmy. Dookoła głucha, szokująca 
cisza. Coś niesamowitego. Jest cisza 
i jest ta cisza. I ja już teraz widzę 
różnicę. Poryczałam się niesamowi-
cie na tej górze. Facet dał mi czas, 
żebym się opanowała i uspokoiła. 
Uświadomiłam sobie, że jeśli skoczę 
i dam sobie radę z moim strachem,  
to dla mnie nie ma granic. 

Gdy wylądowałam, zadzwoni- 
łam do moich dwóch kolegów, którzy 
chodzili do mnie na rowery i ze  
mną trenują, z pytaniem, czy wystar-
tują ze mną w runmageddonie. „Cho-
ra jesteś – usłyszałam. – Jesteśmy  
już za starzy. – A ja na to – Człowie-
ku, nie musimy biec, przetruchtamy 
na spokojnie i zobaczymy, o co cho-
dzi”. Zapisaliśmy się na rekruta. 

Wystartowaliśmy w rekrucie  
w Warszawie, pokonaliśmy przeszko- 
dy i zrobiliśmy to razem. Nurkowa- 
liśmy w błocie i nic się nie stało. 
Przeskoczyliśmy tę pięciometrową 
ścianę i też nic się nie stało. 

Najpierw człowiek się niesamo-
wicie boi, ale jak to zrobi, to nie ma 
silniejszego od niego. To tak buduje 
psychikę, że nie ma rzeczy niemożli-
wej. Zakładaliśmy, że wystartujemy 
tylko raz dla frajdy, zrobimy to dla 
funu i tyle. Na mecie okazało się jed-
nak, że troszeczkę się zaraziliśmy,  
że to się nie skończy na jednych za-
wodach. Każdy z nas zaczął znajdy-
wać sobie jakiś tam cel, jakiś powód, 
dla którego to robi, i zaczęliśmy 
działać ekipą. A potem już classic. 

Dwa tygodnie temu zrobiliśmy 
najtrudniejszy dla nas wyścig Hard-
core. To jest 21 km w górach  

i 70 przeszkód. Strasznie ciężki  
bieg, ale zrobiliśmy to razem, zno- 
wu całą ekipą i były łzy szczęścia.  
Potem usiedliśmy przy piwku, bo 
przy nim najlepiej się organizm 
regeneruje, i mówimy: „Po co my 
to robimy?”. I każdy wymienił swój 
intymny, osobisty powód.

Ja mam mnóstwo powodów. 
Największy jest taki, żeby pokazać, 
że ja jeszcze mogę. Pokazać innym 
ludziom, tym mamom, co siedzą 
i narzekają, że możemy jeszcze 
wiele rzeczy zrobić. Na mnie patrzą 
cały czas uczniowie i nie mogę ich 
zawieść. Non stop widzą jakąś nową 
koszulkę z zawodów, na FB mnie 
obserwują, pytają, gdzie byłam, co 
zrobiłam. Zaczynam sobie uświada-
miać, że jestem takim przykładem,  
w który można zainwestować i spró- 
bować zrobić to samo albo przy-
najmniej coś podobnego. Ta waga 
zaczyna rosnąć. Muszę podołać  
zadaniu, bo gdybym powiedziała 
„dobra, na razie”, to zawiodłabym 
bardzo wiele osób, a z tym bym już 
sobie chyba nie poradziła.

Mąż często jeździ ze mną na za-
wody, bo nie wyobrażam sobie, żeby 
dziewczynki nie widziały tego, co 
robię. Widać, że są w to wkręcone. 
Starsza może nie do końca, bo gdy 
mówię: „Julka, to co, idziesz ze mną 
pobiegać? To ona mówi – Wiesz, 
może ty idź pobiegać, a ja pójdę na 
spacer”, więc do sportu chyba jesz-
cze ma chwilę. Natomiast po Zuźce 
widać, że bardzo by już chciała.  
Jeździmy na wszystkie zawody.  

Kiedy mąż jako trener jedzie na za-
wody z pływania, to też wybieramy 
się razem z nim. 

Jesteśmy ze sobą już szesnaście 
lat, bo poznaliśmy się na studiach,  
i muszę powiedzieć, że nie poznałam 
drugiego takiego człowieka. Rzad- 
ko kiedy mu słodzę, ale muszę przy-
znać, że czego się nie złapie, jeśli 
chodzi o sport, to robi tak wielkie 
postępy, ma tak szybki progres do 
bycia w czołówce, że jest niesamo-
wity. Czy to sporty zespołowe, czy 
indywidualne, ma taki charakter  
i taką psychikę, że zrobi wszystko, 
byle tylko się udało.

Kłócimy się codziennie, bo ja 
jestem takim charakterem, a nie 
innym. Krzysiek jest mega uparty,  
więc się kłócimy non stop, ale siada-
my, rozmawiamy i jest spokój. Ja idę 
się wybiegać, wyszumię się, przy-
chodzę pokorna, grzeczna i robię 
obiad. On jest zadowolony, bo ma 
obiad, idzie na rower i jest wszystko 
ok. Ale to jest tak, jak w każdym 
małżeństwie. Gdzieś trzeba znaleźć 
ten punkt, w którym możemy sobie 
wszystko poukładać. My taki punkt 
znaleźliśmy.

Teraz przygotowuję się do przy- 
gody na Saharze. Zapisałam się do 
startu w tym morderczym Runma-
geddon Sahara 2019 Maroko zaczę-
łam sobie uświadamiać, co zrobiłam. 
Często jest tak, że coś zrobię, a póź-
niej pomyślę, choć na to akurat już 
za późno. Szlifuję cały czas formę  
i coraz lepiej mi idzie. Chcę to  
zrobić. Chcę pokazać, że można. ■

…kobiety, uwierzcie 
mi, że wszystko można
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„Jak nie teraz, to może później” – pomyśla-
łam i poszłam do liceum ogólnokształcącego. 
Zrobiłam maturę i wróciłam do realizacji 
marzenia o malowaniu. Za pierwszym razem 
nie dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie, ale za drugim dostałam się na 
malarstwo.

Dyplom z malarstwa obroniłam w 2000 
roku w pracowni profesora Krzysztofa Wa-
chowiaka. Dodatkowo, pod kierunkiem prof. 
Rosława Szaybo zrobiłam specjalizację z foto-
grafii, a w pracowni prof. Daniela Szczechury 
z filmu animowanego. 

Wtedy nawet do głowy mi nie przyszło,  
że mogę być malarką, malować i nie mieć skoń- 
czonej akademii – wspomina pani Anna. – Dziś,  
może tak jak wielu, którzy nie kończyli aka-
demii, wybrałabym inną drogę. Po prostu bym 
malowała. Skończyłam studia bardziej przez 
rozum niż entuzjazm.

Mówię o tym dlatego, że nie najlepiej 
wspominam czas studiów. Nawet dziś nie po-
trafię powiedzieć dlaczego. Może to pragnienie 
malowania było na wyrost, taki trochę słomia-
ny ogień? Może ta miłość młodzieńcza była 
gwałtowna, ale niedojrzała? Nie wiem. Wiem, 
że szybko minęła, a ja do malowania jakoś się 
zniechęciłam. Stwierdziłam, że nie mogę tego 
robić, i nie malowałam.

Poprosiłam tatę, by mi kupił komputer, 
i przysiadłam się do grafiki. Zaczęłam się 

uczyć i po sześciu miesiącach zaczęłam pracę 
jako grafik komputerowy. Potem połączyłam 
w pracy fotografię z grafiką i nie wyobrażałam 
sobie powrotu do malarstwa. Projektowałam 
strony internetowe, projektowałam gazetki, 
nauczyłam się robić składy tekstu. Pracowa- 
łam i o malowaniu zapomniałam.

Do mojego życia wkroczyła muzyka.  
Poznałam przyszłego męża – muzyka, sakso- 
fonistę, pedagoga. Zaszłam w ciążę i czekali-
śmy na dziecko. Okazało się, że będą bliźnięta, 
a tu na Ursynowie drugie piętro bez windy. 
Mąż wyjeżdżał na kilka miesięcy w trasy kon-
certowe, mnie lekarz zakazał noszenia cięż- 
kich rzeczy w trosce o bliźniaczą ciążę.  

Co robić? Bałam się zostawać sama. Odpowiedź znaleźli moi  
rodzice. Przenieśliśmy się do nich, do Jazgarzewszczyzny.

Urodziły się nam dwie dziewczynki: Ewa i Maja. Gdy zaczęły 
chodzić do szkoły, trudno je było rozróżnić. Aby ułatwić pracę nauczy- 
cielom, jednej z nich obcięłam włosy. To była tragedia. Kto ma bliź- 
niaki, wie, jak bardzo trzeba z takimi decyzjami uważać. Jak trzeba  
uważać, żeby tak samo odpowiadać na zadawane pytania, żeby je  
jednakowo traktować. Gdy włosy odrosły, już nigdy nie ingerowałam  
w ich długość. Z bliźniakami łatwo nie było. Miałam babcię i dziad- 
ka na miejscu, pomagała też ciocia i wszyscy byliśmy zmęczeni. 

Nie zdążyliśmy jeszcze zapomnieć o trudach wychowywania  
bliźniąt, gdy urodził się Maciek. Mój powrót do pracy zawodowej 
znowu się oddalił. Mąż, żeby nie wyjeżdżać w długie trasy koncer-
towe, postanowił mieć stałą pracę na miejscu i założył szkołę mu-
zyczną. Aby jednak nie zerwać z koncertami, które bardzo lubił, 
grał z kolegami w Warszawskim Kwartecie Saksofonowym,  
który założyli w październiku 1994 roku w składzie:  
Jan Kohut – saksofon sopranowy, Andrzej Gozdecki – saksofon 
altowy, Michał Sobiera – saksofon tenorowy i Bronisław Zawaliń-
ski – saksofon barytonowy. 

Powiedziała do mojej mamy: „O, nie, ona 
się tam kompletnie nie nadaje. Ja jeżdżę obok 
tej szkoły autobusem, to wiem, jaka tam jest 
młodzież. Ona powinna iść do liceum plastycz-
nego, a nie do szkoły krawieckiej”. Była w tym 
tak przekonująca, że mama tylko kiwała głową. 

W konsekwencji pojechałyśmy któregoś 
dnia do Dzielnicowego Domu Kultury na Ursy- 
nowie, by tam instruktor prowadzący zajęcia 
z plastyki ocenił moje zdolności i szanse na 
dostanie się do liceum plastycznego im. Woj-
ciecha Gersona na Smoczej. Pan porozmawiał 
z nami, obejrzał moje prace i wydał werdykt: 
„Może coś w niej jest, może nawet jakiś talent, 
ale jest już tak późno, by się przygotować do 
egzaminu, że nie gwarantuję powodzenia”. 

Rzeczywiście było trochę późno, bo pół-
rocze w ósmej klasie już minęło, więc szanse 
były niewielkie. Ale na miłość nie ma rady,  
a ja w tej myśli, że będę chodziła do liceum 
plastycznego, że będę malarką, zdążyłam się 
już zakochać. Podjęłam więc próbę dostania  
się na Smoczą. 

Poszłam na egzamin, dostałam dwóję  
z malarstwa, kubeł zimnej wody na głowę,  
ale miłość nie przeszła. Chciałam malować. 

Gdyby pani Anna wdała się w mamę, to pewnie by skakała ze 
spadochronem. Tata czterdzieści lat siedział za sterami samolotów, 
jest pilotem, więc i tej drogi pani Anna nie wybrała. Poszła własną. 
Trzyma się ziemi, ma marzenia, swój kolorowy świat i – jak mówi 
– szuka w życiu tego, co dobre, piękne, uskrzydlające. Poznaliśmy 
panią Annę i chcemy ją Czytelnikom przedstawić. 

Jak nie zostałam krawcową
– Rzeczywiście, chyba się wyrodziłam, bo mój brat poszedł  

w ślady obojga rodziców. Skończył kurs spadochronowy, skakał jak  
mama, choć prosiła, by tego nie robił, bo się bała, że coś mu się 
stanie. Jest pilotem jak tata, który nie miał nic przeciwko temu, by 
syn poszedł w jego ślady – opowiada pani Anna.

 Gdy byłam nastolatką, wszystko wskazywało na to, że zostanę 
krawcową. To były czasy, gdy dziewczyny tak naprawdę nie miały 
się w co ubrać, bo wszystko było szare, bure, nijakie. Tak szare jak 
budynki na Ursynowie, gdzie mieszkaliśmy, i serialowi bohatero-
wie z filmu Stanisława Barei „Alternatywy 4”. 

Jeśli chciałam mieć inną, kolorową sukienkę, musiałam ją sobie 
sama uszyć.

Pamiętam, że nawet przez chwilę miałam pomysł, by pójść do 
technikum odzieżowego na ulicy Kazimierzowskiej na Mokotowie 
i nauczyć się projektować odzież i szyć. I kto wie, czy nie zrealizo-
wałabym tego pomysłu, gdyby nie zaprzyjaźniona z nami sąsiadka, 
która była konserwatorem sztuki. Jak usłyszała o moich ambicjach, 
ostro zaprotestowała. 

fot. Andrzej Gozdecki 

…szukam w życiu tego, co dobre, 
piękne, uskrzydlające 
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pisać, potem zaczął tworzyć opowiadania na 
komputerze i doszedł do wniosku, że jak mu 
tak dobrze idzie, to napisze książkę. Zostanie 
pisarzem.

Domowa nauka jest na mojej głowie,  
bo mąż jest zajęty pracą. Doszłam do wniosku, 
że uczyć można wszędzie i przy każdej okazji. 
Nawet podczas spaceru z pieskiem. Zagląda-
łam do zaleconych przez szkołę podręczni- 
ków, na podstawie spisów treści wybierałam 
dwa tematy dziennie i układałam plan zajęć  
na poszczególne tygodnie i miesiące. Dwa 
tygodnie czy tydzień przed egzaminem końco-
wym, który jest zdawany w szkole, powtarza-
liśmy materiał. I tak jest do dziś. Dzieci uczą 
się same.

Tu warto zaznaczyć, że egzaminy mają 
wtedy, gdy uznamy, że dany przedmiot, wska-
zany podręcznik został przerobiony. Zgłasza-
my w szkole gotowość do egzaminu z danego 
przedmiotu, szkoła wyznacza termin i dziecia-
ki jadą zdawać. Nie jest więc tak, że wszystkie 
egzaminy są w tym samym terminie. Nie ma 
spiętrzenia, nie ma stresu. 

Jest czas, by wziąć się za kolejny przed-
miot. Sięgnąć do innych niż podręczniki źródeł 
i przygotować się jak najlepiej. Najwięcej pracy 
wymagają język polski i matematyka. Warto 
też zaznaczyć, że przy nauczaniu domowym 
dzieci nie są obciążone zadaniami domowymi 
z różnych przedmiotów, więc mogą więcej 
czasu poświecić na studiowanie tych, które 
bardziej je interesują czy które po prostu lubią.

Muszę powiedzieć, że gdy podejmowaliśmy 
tę niełatwą decyzję o zabraniu naszej trójki ze 
szkoły, byłam bardzo zestresowana. Dziś nie 
żałuję tej decyzji. Dziewczynki są w pierw-
szej klasie liceum, Maciek w klasie ósmej, 
mają czas na naukę, czas dla siebie, a ja mogę 
malować. 

lekcjach. Nie była to jednak cecha charaktery-
styczna dla dzieci artystów, tylko trudności  
z tak zwaną integracją sensoryczną, czyli zdol-
nością reagowania na dostarczane z otoczenia 
bodźce. Wtedy nie wiedziałam, co to dokładnie 
znaczy, dziś wiem, że integracja sensoryczna 
jest procesem, dzięki któremu mózg, otrzymu-
jąc informacje ze wszystkich systemów zmy-
słowych, dokonuje ich segregacji, rozpoznania, 
interpretacji i integracji z wcześniejszymi 
doświadczeniami. 

U Maćka ten proces był zaburzony. Pisał 
tak, że nikt go nie potrafił odczytać, ale był 
zdolny i na egzaminie końcowym w trzeciej 
klasie zdobył maksymalną liczbę punktów. 
Pracę napisał przepięknym pismem. Jednak 
do szkoły był tak negatywnie nastawiony, 
że pozostawienie go w niej dobrze by się nie 
skończyło. 

Ewa i Maja, dziewczyny wrażliwe  
i delikatne, choć były o dwa lata starsze od 
Maćka, też w szkole czuły się nie najlepiej. 
Ciągłe kartkówki, klasówki powodowały nie-
ustanne napięcie i stres. Widać było, że wiedza  
z wielkim trudem wchodzi im o głowy albo  
w ogóle jej nie przyswajają. Wielokrotnie, gdy 
przeczytały jakiś tekst, a ja je z tego tekstu 
odpytywałam przed sprawdzianem, widziałam, 
że nie wiedzą nic.

I wtedy podjęliśmy decyzję, którą nasze 
dzieci zaakceptowały z wielkim entuzjazmem. 
Podjęliśmy decyzję o domowym nauczaniu. 
Koniec ze szkołą. Nauka będzie w domu,  
a w szkole będą tylko na koniec roku egzami-
ny. Zaczęło się nauczanie domowe. Dla Maćka 
od czwartej, a dla Ewy i Mai od klasy szóstej. 
Gdy skończył się stres, nauka stała się przy-
jemnością. Wiedza sama wchodziła do głowy, 
bo cała trójka uczyła się chętnie. Maciek 
zakochał się w historii, nauczył się czytelnie 

Nawiasem mówiąc, bardzo lubię, gdy Andrzej gra. Zresztą,  
często przyjeżdżają do nas jego koledzy, robią w domu przed kon-
certami próby, grają. Ponieważ dzieci są już odchowane, starsze, 
mąż mógłby właściwie wrócić do tras koncertowych, do wyjazdów, 
bo to lubił. Widzę, że tęskni za tym, ale bardzo się zaangażował  
w pracę w swojej szkole i pewnie dlatego nie myśli o wyjazdach.

Domowe nauczanie 
– W miarę jak dzieci dorastały, chodziły do przedszkola,  

potem do szkoły zaczęłam sobie zdawać sprawę z sensu znanego 
rodzicom powiedzenia: „Małe dzieci – mały kłopot, duże dzie- 
ci – duży kłopot”. Z małymi kłopotami poradzić sobie łatwiej, bo 
pod ręką byli dziadkowie, ciocia do pomocy i w gruncie rzeczy 
chodziło o to, by dzieci były zdrowe, najedzone i bezpieczne.

Gdy poszły do szkoły, było już trudniej. Szczególnie z naj- 
młodszym Maćkiem. W pierwszej, drugiej i trzeciej klasie zoba-
czyliśmy, że Maciek ma ogromne trudności w szkole. Jakoś nie 
potrafił porozumieć się z nauczycielką, z kolegami, przeszkadzał  
mu na przerwach szkolny hałas, zamykał się w sobie. Bardzo źle 
znosił szkołę. Gdy poszłam z nim do poradni, by dowiedzieć się, 
jakie mogą być przyczyny takiego zachowania, usłyszałam, że 
dzieci artystów czasem tak mają. Są indywidualistami i nie potrafią 
współpracować z innymi, ale to z czasem przechodzi. 

Maćkowi jednak nie przechodziło. Coraz bardziej się izolował, 
zamykał, coraz częściej obrażał i nie chciał akceptować szkolnych 
norm, bo one naruszały jego godność i kompletnie nie pracował na 

…poczułam w sobie jakąś 
tęsknotę do malowania

Powrót do malowania
– Mówiłam, że po skończeniu studiów na ASP porzuciłam  

malarstwo. Miałam fizyczny wstręt do malowania, ale gdy Ewa  
i Maja zaczęły w szkole malować akwarelkami, coś we mnie pękło. 
Patrzyłam i mówiłam sobie: „Kurczę, jakie to fajne. Jakie fajne 
rzeczy im wychodzą”. 

Nigdy nie malowałam akwarelami, nie malowałam tą techniką  
i choć byłam totalnie zniechęcona do malarstwa, patrząc, jak  
malują moje córki, sięgnęłam po pędzel i farby. Poczułam w sobie 
jakąś tęsknotę do malowania. Zaczęłam jak dziecko od rzeczy 
najprostszych. 

Zaczęłam niby banalnie od malowania akwarelami kwiatów  
i było to dla mnie odkrycie nowej techniki malowania.  
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Malowania warstwy po warstwie, powoli z pewną medytacją. 
Napisałam kiedyś, że maluję obrazy, które opowiadają o tym, co 
może być, jeśli zaczniemy marzyć. Inspiruje mnie piękno przyrody, 
muzyki, tańca. Kolory ogrodu, światło i ludzkie emocje. Szukam 
w życiu tego, co dobre, piękne, uskrzydlające. I tak jest nadal. Była 
seria z kwiatami, dziećmi, a teraz jestem na etapie abstrakcji. 

Moje prace z kwiatkami z naszego ogrodu malowane  
w latach 2005-2006 zaczęłam wstawiać do internetowych galerii  
i z przyjemnością stwierdziłam, że się podobają i znajdują amato-
rów. Następnie zaczęłam malować dzieci. Moje dzieci, ale w taki 
symboliczny raczej sposób.

Potem na chwilę przeszłam z malowania akwarelami do malo-
wania akrylem i robienia kolaży, czyli formowania kompozycji  
z różnych materiałów i tworzyw: gazet, tkanin, fotografii, drobnych 
przedmiotów codziennego użytku naklejanych na płótno lub papier 
i łączonych farbami. Co jakiś czas zmieniam techniki i szukam 
nowych możliwości twórczych pomysłów. Słowem, jestem jeszcze 
twórcą poszukującym. Szukam w życiu tego, co dobre, piękne, 
uskrzydlające i jest mi z tym dobrze. 

Dzięki internetowi moje prace trafiły do wielu galerii  
krajowych, ale były też na wystawach w Barcelonie i Londynie.  
Teraz przygotowuję wystawę w naszym ośrodku kultury.  
Wystawa będzie otwarta 9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Starej Iwicznej. 

Wszystkich Czytelników „mojej Lesznowoli” na nią zapraszam. ■

Na boiskach

…była seria kwiaty, 
dzieci, a teraz jestem na 

etapie abstrakcji

moja Lesznowola
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We wrześniu i październiku  
było gwarno na boisku Orlików  
w Łazach, bo rozgrywano tam ko- 
lejną edycję Lesznowolskiej Ligii 
Piłki Nożnej. Siedmioletni i o rok 
starsi piłkarze z FC Lesznowola, 
UKS Iwiczna, UKS Orlęta Mroków, 
UKS Lolek Łazy i Inter Łazy to- 
czyli zacięte boje. 

Każdy, trwający sześćdziesiąt 
minut mecz, był podzielony na trzy  
tercje i dostarczył rodzicom i zawod-
nikom wielu emocji. Zabawa była 
wspaniała, a najlepsi okazali się  
piłkarze Lolka i FC Lesznowola. 

Pod koniec października  
w hali sportowej ZSP Lesznowola, 
w I turnieju Lesznowolskiej Ligii 
Piłki Siatkowej walczyły siatkarskie 
dwójki dziewcząt. Dwadzieścia pięć 
zespołów: piętnaście z rocznika 
2008 i dziesięć z rocznika 2009. Na 
sześciu boiskach rozegrano pięćdzie- 
siąt spotkań. 

W klasyfikacji końcowej w kate-
gorii U-8 triumfowały zawodniczki 
UKS Lesznowola 1. Drugie miej- 
sce zajęła UKS Sparta Grodzisk Ma-
zowiecki 1, a trzecie MUKS Krótka 
Mysiadło 1. W kategorii dziewcząt 
starszych triumfowały UKS Lesz-
nowola 3. Drugie miejsce zajęła 
drużyna MUKS Krótka Mysiadło 1, 
a trzecie UKS Lesznowola 1. 

Na początku listopada  
w eliminacjach turnieju piłki nożnej  
„Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” walczyli chłopcy w wie-
ku osiem, dziesięć i dwanaście lat.  
W sumie dwustu czterdziestu za-
wodników. Na boiskach ZSP Leszno-
wola rozegrano pięćdziesiąt spotkań. 
Do półfinału, który odbędzie się 
wiosną, zakwalifikowały się trzy 
drużyny. W kategorii U-8 drużyna 
FA Piaseczno, U-10 zespół No Bell 
FC, a w kategorii U-12 drużyna  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
z Lesznowoli. ■

Obserwując to, co dzieje się  
na boiskach i w halach sportowych  
naszej gminy, możemy powiedzieć,  
że wiele gmin z pewnością nam 
zazdrości. Dzieci i dorośli mają 
mnóstwo okazji i miejsc do  
zaspokajania swoich sportowych 
ambicji i pasji.

moja Lesznowola
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Tu warto przypomnieć – mówi pan Andrzej – że 
Nowa i Stara Iwiczna to były osady pruskie, powstałe 
jako kolonie niemieckie w 1801 roku. Stara Iwiczna 
nazywała się w tamtych czasach Alt Ilvesheim, a Nowa 
Iwiczna – Neu Ilvesheim. Wsie zamieszkiwali osadnicy  
z Rzeszy Niemieckiej, którzy w 1945 roku, po kapitu- 
lacji Niemiec, opuścili swoje gospodarstwa i wyjechali  
z Polski. Ich gospodarstwa i ziemie przydzielano osa- 
dzanym tu repatriantom. 

Dziadkowi dostał się dom i gospodarstwo  
rodziny Weisertów, których czterech synów poległo na 
froncie wschodnim. W gospodarstwie został parobek, 
który – jak mówił – nie czuł się Niemcem, choć przez  
lata pracował u Weisertów. 

10 czerwca 1945 roku dziadek pierwszy raz przy- 
jechał do Nowej Iwicznej. Obejrzał stary dom, gospodar-
stwo i zaczęło się zasiedlanie. W starym poniemieckim 
domu mieszkała cała rodzina, czasem też sąsiedzi,  
bo dziadek był człowiekiem otwartym i jak ktoś nie 
miał gdzie mieszkać, to dziadek mówił: „Chodź do nas. 
Będziesz miał gdzie mieszkać, to się wyprowadzisz. 
Miejsca wystarczy”. 

Z dziadkami do Nowej Iwicznej przyjechała też  
moja mama, bo urodziła się w Bałandyczach. Dziadko-
wie mieli pięcioro dzieci, z których czwórka urodziła 
się już w Nowej Iwicznej. Dla tej rodziny dziadek zaczął 
przy Krasickiego budować nowy dom. Starego nie bu-
rzył, bo zawsze ktoś w nim znajdował schronienie.

Dzieci rosły, chciały pójść na swoje, więc dziadek 
dzielił ziemię, odkrawał po kawałku dla każdego dziecka 
i wkrótce wokół domu dziadka wyrosła rodzinna osada. 
Siostry i bracia zakładali rodziny, budowali po sąsiedzku 
swoje domy. To, co im w genach zostało po pradziadku, 
to miłość do muzyki. Wielu moich krewnych śpiewa  
i gra na różnych instrumentach.

Rozmowę zaczynamy od historii rodziny, która,  
jak mówi pan Andrzej, pochodziła spod Ojcowa. Miesz-
kali w Skale, w jednym z najstarszych miast Małopolski, 
które w XVI wieku jako osada było własnością klaszto- 
ru klarysek. 

Podobno swoją nazwę Skała zawdzięczała skalistemu 
wzniesieniu nad przepiękną Doliną Prądnika. Stamtąd, 
jak mówi pan Andrzej, pochodził pradziadek. 

Z Polesia do Nowej Iwicznej
– Pradziadek Izydor, który w symfonicznej orkie- 

strze włościańskiej grał na tubie, był człowiekiem odważ- 
nym i myślącym, tak przynajmniej wynika z rodzinnego 
przekazu – mówi pan Andrzej. – W latach dwudziestych 
wymyślił sobie, że zrobi wspaniały interes. Sprzeda kilka 
hektarów ziemi w Skale i kupi za to kilka razy tyle ziemi 
na Polesiu, nad rzeką Piną, na Białorusi pod Pińskiem.

Jak pomyślał, tak zrobił. W 1926 roku sprzedał 
gospodarstwo w Skale i rodzina wyniosła się na Polesie 
do wsi Bałandycze. Zaczęli wszystko od podstaw, czyli 
od karczowania lasu. Kiedy po kilku latach skończyli 
karczować las i zaczynali żyć na jakim takim poziomie, 
przyszedł niestety rok 1939. Wojna. Do wojska poszedł 
syn pradziadka, mój dziadek, zgodnie z rodzinną trady-
cją też Izydor. 

Służył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” 
zmontowanej na rozkaz Naczelnego Wodza Edwarda 
Rydza-Śmigłego do obrony linii Bugu przez generała 
Franciszka Kleeberga. Dziadek w czasie działań wojen-
nych dostał się w bitwie pod Kockiem do niewoli. Trafił 
do twierdzy w Modlinie. Szczęśliwie wkrótce z niej 
wrócił i jak inni poszedł do partyzantki. 

Wojenne losy nie przeszkodziły dziadkowi w ożenku. 
Ożenił się i gdy przez Polesie przechodził front, jego  
oddział partyzancki zabrał się z 2 Armią Wojska Polskie-
go do Warszawy. Tu zapadła decyzja, że nie ma już po  
co wracać do Bałandycz, bo gospodarstwo zmiotła woj-
na, a na repatriantów czekała ziemia poniemiecka.  
Za stracone trzydzieści hektarów na Polesiu, dziadek 
dostał siedem w Nowej Iwicznej.

Rowerem  
za historią

Mieszkaniec Nowej Iwicznej, 
Andrzej Popis mówi, że jest 
autochtonem, mieszkańcem  
z tej ziemi, ale po chwili dodaje, 
że wprawdzie tu się urodził, ale 
jako pierwsi w naszej gminie 
zamieszkali jego dziadkowie.
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Wejście smoka 
– Sport w moim życiu odgrywa szczególną, bardzo 

ważną rolę, choć wszystko zaczęło się dość prozaicznie. 
Zaczynałem tak, jak wielu moich rówieśników. Gdy  
miałem trzynaście lat, a było to w 1981 roku, poszliśmy  
z kolegą do TKKF na Skarpie zapisać się na karate. Tre- 
ner popatrzył na nas i powiedział, że trzynastolatków na  
karate nie przyjmuje. Musimy poczekać jeszcze trzy, cztery  
lata, bo na karate przyjmują chłopców od szesnastego 
roku życia. Nas można przyjąć najwyżej na judo. Jak nie 
może być karate, niech będzie judo. To też sztuka walki. 

Niecałe trzy miesiące przed stanem wojennym  
zaczęliśmy trenować judo. Wiele nie potrenowaliśmy, 
bo 13 grudnia wszystko pozamykali i trzeba było strój 
judoka odwiesić na rok do szafy. Do treningów wróciłem 
po roku. Chętnych było tak wielu, bo w chyba w 1982 roku 
na ekrany kin wszedł film „Wejście smoka”, że grup  
treningowych utworzono kilka, w tym dwie dla dziew-
cząt. Ja, jako zeszłoroczny, pomagałem trochę trenerowi 
i tak upłynęły mi trzy lata.

Potem poczułem, że już mogę zostać zawodnikiem 
judo, i zapisałem się do sekcji judo klubu AZS Warszawa 
na Karowej. Zacząłem trenować wyczynowo. Trzy lata 
wylewałem pot, by wystartować w mistrzostwach Polski 
juniorów, na które bardzo liczyłem. Miałem jednak 
pecha – doznałem dotkliwej kontuzji łąkotki, co na kilka 
miesięcy wyłączyło mnie z treningów. Wtedy do akcji 
wkroczyła mama. 

Chodziłem do szkoły i codziennie praktycznie na 
treningi musiałem jeździć do Warszawy na Karową. 
Do szkoły zabierałem ze sobą judoki i bezpośrednio po 
lekcjach jechałem do klubu. Wracałem z treningu zma-
chany, brałem prysznic, zjadałem dwa obiady i szedłem 
spać. Zaległości w nauce miałem znaczne, bo czas na 
naukę był tylko w niedzielę, więc mama powiedziała 
stanowczo: „Dość”. 

Wróciłem do TKKF, by nie zerwać ze sportem, 
ale to już była tylko zabawa dla przyjemności. Zdobyłem 
brązowy pas. Nauczyłem się wygrywać, przegrywać,  

nauczyłem się wierzyć w siebie, poznałem kodeks sa-
murajów i to mi jako osiągnięcie sportowe wystarczyło, 
choć walki wschodu ćwiczyłem jeszcze przez kilka lat. 

Gdzieś na początku 2001 roku poznałem nauczycie-
la wychowania fizycznego moich dzieci, trenera judo 
Artura Brzezińskiego, posiadacza III DANA, zdobywcę 
w 1994 roku brązowego medalu w judo na Drużynowych 
Mistrzostwach Europy Seniorów w Hadze. W drużynie, 
w której występował razem z takim mistrzami jak Paweł 
Nastula i Rafał Kubacki. 

Zaczęliśmy rozmawiać o judo i wpadliśmy na 
pomysł, żeby rodzicom uczniów stworzyć możliwość 
trenowania, by trochę się poruszali, zamiast siedzieć 
przed telewizorem. Daliśmy ogłoszenie i okazało się, że 
trafiliśmy w punkt. Nawet małżeństwa zaczęły się zgła-
szać na zajęcia. Te zajęcia, na które i ja przychodziłem, 
Artur prowadził chyba przez osiem lat.

Na kłopoty – rower 
– Mam w albumie takie zdjęcie, na którym stoję  

z mamą i trzymam się rowerka. Mamy wprawdzie nie 
widać, ale rowerek Bobo jest w całej okazałości. Nie 
miałem wtedy dwóch lat. Mama na odwrocie tego zdjęcia 
napisała: „Chyba zostanie kolarzem”. Nie zostałem kola-
rzem, choć na rowerze jeździłem tak, jak wszyscy  
moi rówieśnicy. 

Na poważnie rower pojawił się w moim życiu,  
gdy miałem już rodzinę, jako antidotum na stres. Wiem, 
że może to brzmi dość dziwnie, ale taka jest prawda.  
Nie będę opowiadał o swoich życiowych doświadcze-
niach, bo każdy ma swoje, ale ja na swoje kłopoty znala-
złem lekarstwo. Kupiłem rower.

Nie potrafiąc się pozbyć stresu, wyciszyć się, uspo- 
koić, wsiadałem na rower, nakładałem na uszy słuchawki 
i jechałem przed siebie. Odjeżdżałem od kłopotów. Słu-
chałem muzyki, oglądałem świat z perspektywy roweru  
wszystko wyglądało inaczej. 

Moja Iwiczna
– Swoją edukację zacząłem w czteroklasowej szko- 

le, która mieściła się w starym poniemieckim domu przy 
ulicy Krasickiego – wspomina Andrzej Popis. – Potem 
był wybór: albo szkoła zbiorcza w Lesznowoli, albo 
szkoła w pobliskich Pyrach. Mama wybrała dla mnie  
tę w Pyrach. 

Nowa Iwiczna z tamtych lat była inna. Spokój,  
zieleń, przestrzeń. Było czym oddychać. Pamiętam, że  
w 1992 roku, gdy przyjęto pierwszy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, nawiasem mówiąc jeden z pierw-
szych w Polsce, była w nim przestrzeń, zieleń, parki. 
Sensownie określona na 1200 metrów kwadratowych 
wielkość działek, zabudowa ekstensywna – słowem,  
plan marzenie. 

Niestety, za tym sensownym planem nie poszły 
oczekiwane działania. Nie załatwiono tak zwanej renty 
planistycznej. Nie określono procentowej wartości, jaką 
musiałby wpłacać do gminy ten, który zbywa ziemię po 
cenie wyższej za metr kwadratowy od tej przed wej-
ściem w życie planu zagospodarowania. Wiadomo było, 
że ceny ziemi będą rosły, więc właściciele działek nie 
będą oglądali się na plan, tylko będą ziemię dzielili  
i sprzedawali działki. 

Doprowadziło to do tego, że przykładowy Kowalski 
dzielił grunt i sprzedawał ziemię po dziesięć dolarów za 
metr, a Malinowski nie mógł, bo w planie zagospodaro-
wania przestrzennego był na jego działkach wrysowany 
park. Gmina nie dysponowała takimi środkami, żeby dział- 
ki Malinowskiego wykupić. To powodowało napływ skarg  
i zażaleń do różnych urzędów i sąsiedzkie awantury.

Skutek można było przewidzieć. W kolejnym  
planie zagospodarowania przestrzennego znikał park, 
znikały drogi, pojawiała się zabudowa mieszkaniowa. 
Zwyciężały prawa rynku i dlatego dzisiejsza Nowa 
Iwiczna jest tak gęsto zabudowana. Teraz oczywiście lu-
dzie narzekają, ale wtedy, gdy byli głodni pieniędzy, nie 
patrzyli, jak będzie w przyszłości, a gmina nie chciała 
obciążać swoich mieszkańców dodatkowymi podatkami. 
Z perspektywy lat każdy jest mądry, wtedy tego patrze-
nia w przyszłość właścicielom ziemi zabrakło.

Wracam do mojej edukacji. Po szkole w Pyrach  
było liceum ogólnokształcące, a potem miałem różne po-
mysły. Jednym z nich było pójście na studia medyczne. 
Przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić, czy na pewno to 
chcę w życiu robić. Zamiast pójść na dwa lata do wojska, 
poszedłem odsłużyć wojsko w pogotowiu ratunkowym  
w Piasecznie. Dawniej była taka możliwość. 

Odbywałem różne kursy pierwszej pomocy, przez 
rok jeździłem w pogotowiu jako sanitariusz, a potem po 
zdobyciu doświadczenia awansowałem na sanitariusza 
ratownika. To był 1987 rok. Wtedy pogotowie w Piasecz-
nie otrzymało pierwszą ratowniczą erkę. To była furgo-
netka marki Nysa wyposażona medycznie. Proszę nie 
mylić sanitariusza ratownika z tamtych lat z dzisiejszym 
ratownikiem medycznym, bo to zupełnie nieporówny-
walne kwalifikacje.

Ja odbywałem doraźne, krótkie szkolenia w pogoto-
wiu na Hożej, dzisiejsi ratownicy medyczni to ludzie po 
studiach specjalistycznych. Przez dwa lata jeździłem do 
wypadków, zawałów, porodów, ale na studiowanie medy-
cyny się nie zdecydowałem. Nie chciałem całego dorosłe-
go życia spędzać wśród chorych, w szpitalach. Moja 
psychika się do tego nie nadawała. Owszem, medycyna 
została w kręgu moich zainteresowań, wiele na ten temat 
czytam, ale to wszystko. 

Poszedłem w biznes. Zaczynał się okres transforma-
cji i wydawało się to dość łatwe i zachęcające. O żadnych 
studiach medycznych nie myślałem. Owszem, patrzyłem 
na to, co się przyda w mojej działalności biznesowej, 
więc trochę studiowałem ekonomię, zaliczałem jakieś 
kursy menadżerskie. 

W 1992 roku ożeniłem się, wkrótce pojawiły się dzieci,  
zająłem się prowadzeniem agencji nieruchomości. Zali- 
czyłem odpowiednie kursy, uzyskałem odpowiednie cer- 
tyfikaty, postudiowałem trochę administrację, zarządzanie  
i działałem. Przede wszystkim na terenie naszej gminy. 
Mogę powiedzieć tak: „W realizacji planu zagospodaro-
wania przestrzennego naszej gminy mam swój udział”. 

moja Lesznowola
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Jazda rowerem jest moim lekarstwem. Moją terapią, 
której się poddaję do dziś. Zrobiłem sobie w excelu tabe-
lę, w której rozpisałem na kolejne miesiące roku trasy  
i kilometry do przejechania. Jest tam liczba przejechanych  
kilometrów, średnia prędkość jazdy i liczba kilometrów 
do przejechania. Założyłem sobie, że mam do przejechania  
cztery tysiące kilometrów rocznie i tego się trzymam.

Rower przy takiej jeździe nie wymaga wielkiego wy-
siłku. Jeżdżę tak już siedem lat, widzę, jak mi te wartości 
rosną, i mam z tego ogromną satysfakcję. Ponadto wy-
myśliłem sobie, że na swój prywatny użytek będę takim 
krajowym globtroterem. Będę wyznaczał sobie trasy 
tematyczne, połączę rower z historią, dlatego wybieram 
trasy szlakiem historii.

Szukam, czytam, co na danej trasie powinienem 
zobaczyć, co zwiedzić, gdzie się zatrzymać, rozpisuję  
to sobie na odcinki, pakuję rzeczy i ruszam. Często jest 
tak, że wsiadam z rowerem do pociągu, jadę gdzieś  
w Polskę do miejsca startu i ruszam w historyczną trasę. 
Przez kilka dni zwiedzam miejsca, o których przedtem 
czytałem, przygotowując się do podróży. To jest takie do-
tknięcie historii. Tak dotykałem historii, jadąc najpierw 
pociągiem do Nidzicy, potem rowerem szlakiem wojsk 

polskich do Dąbrówna, pod Grunwald, przez Olsztynek, 
Olsztyn do Malborka. Mam wyznaczonych dwanaście 
tras, które na mnie czekają.

Podróże odbywam sam. Moja żona Ania jeździ rowe-
rem, ale do pracy. Poznałem ją, gdy uprawiała lekkoatle-
tykę i biegała na średnich dystansach. Nie jeździ ze mną, 
bo mówi, że jeżdżę za szybko. Syn i córka są już doro-
słymi ludźmi, mają własne życie i nie namawiam ich na 
te moje wycieczki. Kiedyś każde wakacje spędzaliśmy 
razem na Mazurach, bo wszyscy lubiliśmy wodę i las. 
Wsiadaliśmy w naszego malucha i jechaliśmy na Mazury. 

Ponieważ jako młody chłopak zaraziłem się żeglo-
waniem, często wynajmowaliśmy łódkę i żeglowali-
śmy. Mam patent żeglarza, sternika, starszego sternika 
motorowodnego, więc trochę pożeglowałem. Raz nawet 
zrobiłem poważną inwestycję. Kupiłem z demobilu za 
jakieś małe pieniądze pełnomorską tratwę ratowniczą, 
która należała do rosyjskiej szóstej floty czarnomorskiej. 
Zrobiłem z niej taki dom na wodzie. 

W cztery osoby wybraliśmy się maluchem, czyli  
fiatem 126, na Mazury. Moja żona, jej siostra z kolegą  
i ja. Wymontowaliśmy z fiacika tylne siedzenie, załado-
waliśmy tratwę pod sufit, wzięliśmy prowiant na kilka 
dni i ruszyliśmy. Dziewczyny pociągiem, a my dwaj 
samochodem. Nad brzegiem jeziora, pamiętam, rozbili 
namiot jacyś Niemcy i z ogromnym zainteresowaniem 
przyglądali się, gdy wyciągnęliśmy tratwę z malucha,  
a z jeszcze większym, gdy zaczęliśmy nożną pompką ten 
ogrom napełniać powietrzem. 

Dodam tylko, że gdy wyciągnęliśmy tratwę z pakow-
nego malucha, wysypało się wszystko, co było na biwaku 
potrzebne. Już po blisko godzinie pompowania, tratwa 
trzy razy większa od malucha została zwodowana. 

Pływaliśmy siedem dni, dopóki nie skończył się 
dziewczynom aviomarin, bo moja tratwa zachowywała 
się po przeróbkach jak bańka na wodzie. Tę przygodę 
wspominamy do dziś, a żeglowanie kochamy nadal.  
W planach mam budowę kajaka z żaglem i podróż Wisłą 
przez nasze rzeki i jeziora. Projekt już jest. Nazwa też. 

Mój kajak z żaglem będzie się nazywał „Pesy” – od 
pesymista. Leonid Teliga swój jacht, którym opłynął 
samotnie świat, nazwał „Opty” – od optymista. Powie-
dział, że jak nie opłynie nim świata, to zbuduje kajak, 
nazwie „Pesy” i będzie pływał po mazurskich jeziorach. 
Ja świata opływać nie zamierzam. ■

…na swoje kłopoty 
znalazłem lekarstwo. 

Kupiłem rower

…jako młody chłopak  
zaraziłem się żeglowaniem
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To było w ubiegłym roku. Kwartalnik „Spadochro-
niarz” fakt ten odnotował tak: „29 lipca 2017 roku 
minęło 50 lat od zawarcie związku małżeńskiego Kol. 
Zbigniewa (żołnierza 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-
-Desantowej) ze swoją oblubienicą Zosią. Z tej okazji  
w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny w Magdalen- 
ce k. Warszawy odbyła się wielka uroczystość z udzia- 
łem dzieci i wnuków, najbliższej rodziny i sąsiadów.  
W ceremonii brała udział delegacja I Oddziału Związku 
Polskich Spadochroniarzy (…). Mszę świętą celebrował 
ks. proboszcz Mirosław Cholewa, któremu towarzyszyło 
czterech księży. Po wygłoszonej homilii ks. proboszcz 
odczytał okolicznościowe pismo skierowane do „Pary 
Młodej” przez Metropolitę Warszawskiego ks. Kardyna-
ła Kazimierza Nycza, które wraz z wiązanką kwiatów 
przekazał Jubilatom”.

Latowicz nad Świdrem
Siedemdziesiąt kilometrów od Warszawy nad rzeką 

Świder, którą wielu warszawiaków zna ze szkolnych wy-
cieczek lub niedzielnych wypadów nad wodę, na wznie-
sieniu otoczonym przez podmokłe łąki, rozciągające się 
nad rzeką i jej odnogami, leży miejscowość Latowicz. 
Tam wszystko się zaczęło. 

W rodzinie Marianny i Stanisława Woźniaków  
w 1945 roku urodził się syn Zbyszek. Gdy miał osiem 
lat, umarł mu ojciec. Wdowie z pomocą w wychowaniu 
dzieci pospieszyła rodzina. Zbyszek trafił do Piły, gdzie 
mieszkała mamy siostra ze szwagrem, który jako wojs- 
kowy zajął się wychowaniem siostrzeńca. Gdy Zbyszek 
kończył podstawówkę, koledzy napisali mu w liście, że 
do Latowicza przyjechała fajna dziewczyna.

– Pochodzimy z tych samych stron. Mieszkałam  
we wsi Iwowa kilka kilometrów od Latowicza, a moi 
rodzice byli nauczycielami w miejscowej szkole – wspo- 
mina pani Zofia. – To były czasy, gdy religia była w szko-
le przedmiotem źle widzianym, a moja mama zgodziła 
się uczyć katechizmu i przygotowywała dzieci do pierw-
szej komunii. Ktoś doniósł, gdzie trzeba, i mama za  
karę została przeniesiona do innej szkoły. Cała nasza 
rodzina przeniosła się do Latowicza i stąd ta wiadomość 
o fajnej dziewczynie, którą otrzymał Zbyszek. Mama 
uczyła w Latowiczu, a tata dojeżdżał do szkoły w Iwowej.

Gdy Zbyszek poszedł do technikum mechanicz- 
nego w Ursusie, ja już byłam w drugiej klasie liceum 
ogólnokształcącego w Mrozach, bo choć jesteśmy równo- 
latkami, to do ogólniaka zaczęłam chodzić, mając trzy-
naście lat. Po prostu zaczęłam swoją edukację wcześniej. 
Mieszkałam w internacie. Moim wychowawcą był Alek-
sander Rawski, w tamtych czasach człowiek tak prawy, 
że każdy nowy dzień zaczynał od mszy świętej.

– Dzięki temu zesłaniu rodziny Zosi do Latowicza, 
poznaliśmy się na wiejskiej zabawie. Mieliśmy wtedy po 
piętnaście lat i od tylu lat trwamy przy sobie – podsumo-
wuje pan Zbyszek. 

Pani Zofia głęboko wierzy, że wszystko, 
co ją w życiu dobrego spotkało, za- 
wdzięcza Duchowi Świętemu, który nad 
nią i jej rodziną czuwa. Pan Zbyszek 
przez długi czas podchodził do tego  
z pewną rezerwą, ale od chwili, gdy za-
mieszkali w naszej gminie, gdy poczuli 
się częścią wspólnoty parafii magda-
leńskiej, przyznaje żonie rację.

Nigdy  
nie było 
nudno
fot. z archiwum prywatnego Z. i Z. Woźniaków

…w kościele  
w Magdalence odbyła się 

wielka uroczystość
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Zresztą, gdy pobraliśmy się z Zosią, do końca życia 
Laury utrzymywaliśmy z nimi bliskie, przyjacielskie 
kontakty. Wczoraj byliśmy na cmentarzu na Bródnie, by 
posprzątać przed Świętem Zmarłych i zapalić świece na 
jej grobie.

Zabawne, jak ona cieszyła się z socjalizmu. Nie inte-
resowała jej polityka. Ona cieszyła się, że po tej wojennej 
biedzie ludzie mieli pracę, że lepiej żyli. Ona po prostu 
kochała ludzi.

Po ślubie przez jakiś czas mieliśmy służbowe  
mieszkanie, a potem zamieszkaliśmy na słynnym osie- 
dlu Niedźwiadek. Pamiętam, jak tata Zosi załatwił nam 
po znajomości lodówkę. Pojechałem ją odebrać do Lato-
wicza. Z Latowicza wiozłem ją autobusem do Mińska. 
Z Mińska pociągiem do Warszawy. Potem wiozłem  
ją autobusem do Ursusa i z autobusu na plecach tacha- 
łem szczęśliwy na osiedle Niedźwiadek – wspomina  
pan Zbyszek. 

– Z Niedźwiadka przeprowadziliśmy się na Jelonki. 
Można o minionych czasach mówić wiele złego,  
ale mieszkanie spółdzielcze można było wtedy wyku-
pić. Mieliśmy na Jelonkach czteropokojowe mieszkanie, 
dwójkę dzieci, zameldowaną u nas mamę Zosi, więc 
wszystko się zgadzało. Pięć osób, cztery pokoje.

Kilka lat pomieszkaliśmy na Jelonkach i daliśmy 
ogłoszenie, że chcemy sprzedać mieszkanie. Zgłosiła 

się pani, która wyraziła chęć kupna, ale nie miała całej 
potrzebnej kwoty. Umówiliśmy się, że nieznana nam 
kobieta będzie mieszkanie spłacała w ratach.

Za pierwszą ratę kupiliśmy działkę w Ursusie. Za 
drugą załatwiłem w Fabryce Domów w Ciechanowie          
tak zwany dom ciechanowski. Potem po kolejnych ratach 
kończyliśmy budowę i urządzaliśmy dom. Gdy wszystko 
było gotowe, mogliśmy opuścić mieszkanie na Jelonkach 
i przenieść się do Ursusa. 

Wszystko zakończyło się szczęśliwie. Patrząc z per-
spektywy lat, trochę z tym domem ciechanowskim za-
szaleliśmy. Dom ciechanowski miał powierzchnię około 
115 metrów kwadratowych, ale my wybudowaliśmy pod 
nim wielką, studwudziestometrową piwnicę, dobudowa-
liśmy z myślą o dzieciach piętro i poddasze. Gaz, woda, 
prąd, utrzymanie domu było dość kosztowne, a dzieci  
jak to dzieci: gdy dom był gotowy, z domu wyfrunęły.

Córka wyszła za mąż i wyprowadziła się do  
Wilanowa. Syn się usamodzielnił i wynajął sobie mie- 
szkanie, a my zostaliśmy na tych metrach sami. Trzeba 
było coś z tym zrobić. W Magdalence szykowała się 
sprzedaż działek.

– W Latowiczu tak już było, że gdy pojawiała się 
jakaś nowa dziewczyna, to była w centrum zaintereso-
wania wszystkich. Był taki sylwester, na którym mnie 
akurat nie było i Zosia została królową balu.

– Po liceum pojechałam na studia do Warszawy. 
Studiowałam na wydziale elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej. Specjalizowałam się w technice świetlnej. 
Asystentem na moim wydziale był Andrzej Smirnow, 
dzisiejszy nasz sąsiad. Dlaczego wybrałam ten wydział? 
Bo wcześniej zaczęła na nim studiować moja starsza  
o cztery lata siostra i szlak był już przetarty. Zresztą poli- 
technika była wtedy bardzo modna i wiele dziewczyn 
wybierało na niej studia. 

Byłam dobra z przedmiotów ścisłych, ale później 
bardziej pociągały mnie nauki humanistyczne. Gdybym 
miała wybierać studia w późniejszym wieku, pewnie  
wybrałabym psychologię, a tak cały czas pracowałam, 
jak to się mówi, w branży. Zaczęłam pracę w Zakładach 
Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksem-
burg, a potem przeniosłam się do pracy w Biurze Badaw-
czym ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
które mieściło się w Pałacu Kultury. 

– To była bardzo ciekawa praca, bo tam badano 
wszystkie oprawy oświetleniowe, jakie produkowano  
w Polsce – wtrąca, śmiejąc się, pan Zbyszek. – Zosia  
była kierownikiem biura i mogła wszystkich przyjaciół 
 i znajomych zaopatrywać w lampy i żyrandole, które  
po badaniach były złomowane. A ponieważ były to cza-
sy, gdy najłatwiej było o ocet, to chętnych na lampy  
i żyrandole było wielu. Niejeden żyrandol od Zosi zawisł 
w zaprzyjaźnionych domach. Ten, który wisi u nas pod 
sufitem, nie pochodzi z tego okresu. On pamięta czasy 
przedwojenne. Jest z 1938 roku.

Pani Laura 
– Moja edukacyjna droga była inna – mówi pan  

Zbyszek. – Wielu chłopaków z Latowicza szło do Techni-
kum Mechanicznego im. Wilhelma Piecka w Ursusie, 
więc i ja za tym owczym pędem poszedłem. Wprawdzie 
chciałem dostać się na remonty i eksploatację samocho-
dów, ale trafiłem na wydział plastycznej obróbki metali, 
choć tak naprawdę powinien to być wydział plastycznej 
przeróbki metali, bo pod wpływem temperatur zmienia 
się ich struktura wewnętrzna. 

Uczyłem się pięć lat, mieszkając przez cztery lata  
w internacie. Żeby zarobić na internat, nocą pracowałem 
w piekarni w Gołąbkach i zmęczony po pracy często 
zasypiałem na lekcjach.

W piątej klasie, choć byłem biedny jak mysz  
kościelna, z jakichś powodów nie przyznano mi interna-
tu. I wtedy – tu wracam do początku naszej rozmowy 
o Duchu Świętym i jego opiece – zainteresował się moją 
sytuacją jeden z nauczycieli. 

Opowiedział o mnie tej pani, której zdjęcie wisi tu 
na ścianie. To była mieszkająca w wilii „Ursusianka” 

piękna i bogata tancerka kabaretowa, była żona hrabiego 
Herbaczyńskiego, występująca w kabarecie Sfinks, Rela 
Relówna. Gdy ją poznałem, nie była już żoną hrabiego, 
tylko przystojnego, ale biednego aktora dramatycznego 
Władysława Stabryło, który pracował jako komiwoja- 
żer w firmie mydlarskiej. W amerykańskiej firmie Colga-
te-Palmolive piął się po stopniach kariery, aż doszedł do  
stanowiska prokurenta, zarządzającego polską filią  
tej firmy. Byli bogaci, mieli wszystko, ale nie mieli nie-
stety dzieci.

Gdy wybuchła wojna, nie uciekli z Polski, choć  
mieli taką możliwość. Przeżyli okupację, dzieląc willę  
z dokwaterowanym niemieckim pułkownikiem, a po 
wojnie nadal mieszkali w Ursusie. Byli to wyjątkowi, 
wspaniali ludzie. Kiedy dowiedzieli się, że nie mam 
gdzie mieszkać, że pracuję nocą w piekarni, zapropono-
wali, bym u nich zamieszkał, i bardzo się mną opiekowali. 
Pani Laura traktowała mnie jak własnego syna.

…to była piękna i bogata  
tancerka kabaretowa,  

Rela Relówna

…po wojsku wróciłem do 
pracy w Ursusie i w 1967 
roku ożeniłem się z Zosią

moja Lesznowola
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Latem była sesja rady i zgodnie z przepisami na ręce  
prezydenta Warszawy Stanisława Wyganowskiego złoży-
łem odpowiedni dokument. Na sesji odbyło się tajne gło-
sowanie i moja rezygnacja została przez radę odrzucona. 
Poprosiłem o przerwę w obradach i usiłowałem sołtysów 
i radnych przekonać, żeby rezygnację przyjęli. 

Po przerwie odbyło się drugie głosowanie i znowu 
mnie nie odwołali. Obok mnie siedział wtedy kandy- 
dat Solidarności na nowego wójta, głupio się czuł, a radni 
mówili: „Nie ma zgody”. Kiedy po trzecim głosowaniu 
znowu nie przyjęto mojej rezygnacji, udałem się na  
długi, zaległy urlop. Dopiero ustawa z 2010 roku wyga- 
siła mój mandat naczelnika gminy Raszyn.

Na krótko poszedłem w prywatny biznes. Sprzedali-
śmy dom w Ursusie i kupiliśmy drukarnię, w której za-
mieszkaliśmy. Wtedy doszedłem do smutnego wniosku, 
że do prywatnego interesu się nie nadaję.

– Miał za dobre serce – wyjaśnia pani Zofia.  
– Wierzył ludziom, przyjmował zamówienia, robił, a jak 
przyszło do płacenia, nie było chętnych. Zainwestowali- 
śmy część pieniędzy ze sprzedaży domu w drukarnię,  
w maszyny i zobaczyliśmy, że chleba z tego nie będzie.

Magdalenka
– Kupiliśmy działkę w Łazach. Likwidowaliśmy  

drukarnię i zaczynaliśmy kolejną w naszym życiu bu- 
dowę domu, w którym mieszkamy do dziś. Zacząłem 
prawie równolegle nową przygodę zawodową. Zostałem 
głównym specjalistą budowy Terminalu 2 na lotnis- 
ku Okęcie. 

Potem zmienił się dyrektor Portów Lotniczych, 
przyprowadził własną ekipę, przesłał mi pocztą odprawę, 
którą żona przez przypadek odebrała na poczcie w Wó- 
lce Kosowskiej, i zakończyła się moja przygoda z Termi- 
nalem 2, ale nie z LOT-em. Zostałem wiceprezesem  
ds. kontroli wewnętrznej i zaopatrzenia w LOT Catering. 
Przez moje ręce przechodziło kilka tysięcy artykułów, 
które pasażerowie kupowali i spożywali na trasach,  
a były to czasy, gdy w naszych samolotach świetnie kar- 
miono. Naprawdę mam co wspominać. Nie nudziłem się 
w życiu.

– Ja też się w życiu nie nudziłam. Gdy tu się spro- 
wadziliśmy, bardzo pociągnął mnie kościół w Magdalen-
ce. Przystąpiłam do ruchu Odnowy w Duchu Świętym 
i moje ostatnie lata to posługiwanie w Odnowie. Jestem 
liderką jednej z grup. 

Moją pasją był i jest ogród. Przez pięćdziesiąt lat 
wszystkie wolne chwile spędzamy razem. Razem podró-
żowaliśmy i razem zwiedzaliśmy świat.

Mąż dodatkowo realizował swoją pasję, uczestnicząc 
w rozbudowie naszego kościoła w Magdalence i we 
wszystkich innych przedsięwzięciach inwestycyjnych 
naszej parafii. Zakładał też Związek Polskich Spado-
chroniarzy, stąd na naszym pięćdziesięcioleciu była ich 
delegacja. 

– Gdy kończyłem szkołę podoficerską, wyszedłem 
z niej jako spadochroniarz. W Anglii działał Związek 
Spadochroniarzy Polskich. Pomyśleliśmy w gronie kilku 
kolegów, by założyć taki związek w Polsce. Gen. bryga-
dy Edward Dysko z 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-
desantowej, sierżant rezerwy inż. Bogdan Kukliński i ja 
wystąpiliśmy z taką inicjatywą. Nie chcieliśmy dublować 
nazwy istniejącego związku, więc wpadliśmy na pomysł, 
żeby przestawić wyrazy. Byłem wtedy naczelnikiem 
gminy Raszyn i 15 maja 1989 roku, w dniu obchodów 
180. Rocznicy Bitwy pod Raszynem wystąpiliśmy  
z inicjatywą założenia Związku Polskich Spadochronia-
rzy. Celem związku jest integracja wszystkich spado-
chroniarzy do działań w jedności i ofiarności dla dobra 
kraju, przez poszanowanie wartości i tradycji, zwycza-
jów i obyczajów polskiego spadochroniarstwa.

Czy z perspektywy razem przeżytych lat życie  
nam się udało? A czy moja żona ma choć jeden siwy 
włos? – odpowiada pytaniem, śmiejąc się, pan Zbyszek. 

– Oczywiście, że się udało. Jestem osobą szczę- 
śliwą, lubię się śmiać, mamy wspaniałe dzieci i szóstkę 
cudownych wnuków – potwierdza pani Zofia. 

– Jestem przekonana, że wszystko to za sprawą  
Ducha Świętego, który nas przez życie prowadził. ■

Pan naczelnik
– To był czas, gdy byłem naczelnikiem gminy  

Raszyn, czyli po sąsiedzku. Jak to się stało, że zostałem 
naczelnikiem? Żeby na to odpowiedzieć, trzeba przypo-
mnieć, jakie wtedy były czasy. 

Po skończeniu technikum pracowałem w Zakła-
dach Przemysłu Ciągnikowego w Ursusie. Potem, gdy 
przyszedł czas poboru do wojska, trafiłem na dwa lata 
do wojsk powietrznodesantowych, a po odbyciu służby 
wojskowej wróciłem do pracy w Ursusie i w 1967 roku 
ożeniłem się z Zosią. 

Nie mieliśmy samodzielnego mieszkania, więc  
ówczesny dyrektor Ursusa Zdzisław Kuhn przydzielił 
nam mieszkanie służbowe. Były to dwa pokoje z kuch-
nią. W jednym mieszkał pracujący w zakładach inżynier, 
w drugim my. Wtedy urodził się nam syn.

Pracując, jakoś znalazłem czas na naukę i studiowa-
łem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Trochę jako człowiek niespokojny zmieniałem pracę 
i pamiętam, że mając trzydzieści trzy lata, zostałem 

dyrektorem firmy Elegancja. Żeby było jak na filmach 
Stanisława Barei, firma zajmowała się projektowa- 
niem i szyciem odzieży ze skóry, ale ja, tak jak Irena 
Kwiatkowska w serialu „Czterdziestolatek”, żadnej pracy 
się nie bałem. 

Któregoś dnia przyjechał do „Elegancji” znajomy  
dyrektor zamówić kożuchy dla tramwajarzy. Zobaczył 
mnie i zapytał szczerze zdziwiony: „Zbyszek, co ty  
tu robisz? Człowieku, ja potrzebuję ciebie u siebie, a ty  
tu szyjesz kożuchy”. 

I tak trafiłem do Urzędu Stołecznego w Warszawie. 
Prezydentem Warszawy był wtedy generał Mieczysław 
Dębicki. To były lata osiemdziesiąte. Zacząłem pracować 
w zarządzie technicznym miasta stołecznego Warszawy. 
Praktycznie pełniłem rolę rzecznika prasowego nie tylko 
zarządu technicznego, ale i urzędu miasta. Organizo-
wałem konferencje prasowe, woziłem dziennikarzy do 
Grubej Kaśki – do stacji wodociągów, słowem działałem, 
jak to się wtedy mówiło, na odpowiedzialnym odcinku 
kontaktów z mediami.

Wtedy było tak, jak w dowcipie z tamtych czasów. 
„Co się robi, jak w rolnictwie zapowiada się trudny rok  
i ciężkie zbiory? – Zbiera się biuro polityczne”. U nas  
też tak było. Tyle tylko, że jak zapowiadały się trudności  
w mieście stołecznym, jak pękła rura, wyciekał gaz, 
zbierał się sztab miasta stołecznego Warszawy. Zosta- 
łem szefem tego sztabu. Tak przeżyłem cały okres  
stanu wojennego. 

Któregoś dnia zadzwonił telefon. Odezwała się  
sekretarka prezydenta: „Pan Woźniak? Pan prezydent 
pana prosi”. 

Stawiłem się u prezydenta, a generał Dębicki  
powiedział krótko: „Słuchajcie, Woźniak, od jutra zosta-
jecie naczelnikiem gminy Raszyn”. Zgodnie z ustawą  
o stanie wojennym miał takie prawo. Powiedziałem:  
„Tak jest” i zostałem naczelnikiem. Urząd ten pełniłem 
przez pięć lat. Najciekawsze w tej historii jest to, że do 
dziś nikt mnie z tego stanowiska nie odwołał. 

Gdy nastał czas Solidarności, czas przemian, w 1990 
roku złożyłem rezygnację ze stanowiska naczelnika. 

moja Lesznowola
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Kochamy Cię, 
Polsko!

 Przedszkolaki z terenu naszej 
gminy mają kolorowe wyobrażenie 
niepodległości. Jeszcze niewiele wie- 
dzą o naszej przeszłości, ale czują,  
że póki co, jest im dobrze. Są pokole-
niem, dla którego walka o niepodle-
głość to historia, którą dopiero po- 
znają, a sens zrozumieją pewnie dużo  
później. I tak powinno być. O to 
właśnie chodziło w tych walkach  
o niepodległość. By te wszystkie ma- 
luchy żyły dziś szczęśliwe, beztrosko 
przygotowując wystawę z okazji 
100-lecia Niepodległości Polski. ■

W Gdańsku jest morska latarnia, po Poznaniu biegają koziołki, Toruń jest pełen  

pierników, w Krakowie mieszka smok, a w Warszawie piękna syrenka. Poza tym Polska  

to czerwone maki i stada biało-czarnych bocianów na długich nogach. Jest też dumny  

orzeł ze złotą koroną, żółte słońce i kolorowe domki. I wszyscy trzymają się za ręce.  

Polska to piękny i szczęśliwy kraj.
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Rozmawialiśmy krótko przez 
telefon i umówiliśmy się na  
spotkanie w jednym z centrów 
handlowych. Czekając na mojego  
ozmówcę, dostałem SMS:  
„To ja, ten w czarnej czapce  
i kurtce adidas”. Do kawiarenki  
wszedł skromny chłopak w cha- 
rakterystycznej dla didżejów 
czapce. Gdy się rozstawialiśmy, 
czułem ogromny przypływ  
pozytywnej energii.

fot. z archiwum prywatnego Piotra „Bobby” Jarosza

Przy trąbce został Lubomir, który grał w Królewskiej Orkiestrze 
Kameralnej, a teraz gra w Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze. 

Ja zajmuję się specyficznym rodzajem robienia muzyki, do 
której nie potrzebuję nut ani klasycznych instrumentów. Kiedy nie 
było już trąbki, pozostało śpiewanie. Cały czas coś sobie nuciłem. 
Gdy słuchałem radia, to powtarzałem melodie i robiłem rytm.

Moja muzyka
– Beatboxem zacząłem interesować się jeszcze w gimnazjum. 

Oglądałem filmiki w internecie i próbowałem ze słuchu powta-
rzać to, co słyszałem i widziałem. Uczyłem się tak przez rok. Gdy 
skończyłem gimnazjum w Mrokowie, poszedłem do liceum. Tam 
spotkałem beatboxera, kolegę z sąsiedniej klasy. Pierwszy raz na 
żywo miałem kontakt z beatboxerem, którego teraz mogę pozdro-
wić. To był Mikołaj Mikołajewski. On mnie zainspirował.  

W domu było nas pięcioro rodzeństwa i każdy od małego nasią-
kał muzyką, bo dziadek uczył nas grać na trąbce. Na trąbce grałem 
ja, mój brat Krzysiek, Milenka, która wspaniale rysowała i, naj-
starszy z nas Lubomir. Nie grała tylko Emilka, ale ona za to bardzo 
pięknie śpiewa. Gdy dziadek zmarł na raka, miałem dziewięć lat.

Wszyscy dorastaliśmy w Mrokowie. Tam chodziliśmy do  
szkoły. Potem moi bracia uczyli się w szkole muzycznej. Tata też 
mnie na nią namawiał, ale ja wtedy nie chciałem żadnej zmiany 
otoczenia, bo się bałem. Przyzwyczaiłem się do Mrokowa. Śpiewa-
łem w chórze i nie wyobrażałem sobie, że może być inaczej. 

Gdy zabrakło dziadka, nie miałem motywacji, żeby pójść do 
szkoły muzycznej. Straciłem zapał do muzyki.

W tej chwili muzyką zajmuje się dwa lata ode mnie starszy 
Krzysiek i prawie dwanaście lat starszy Lubomir. Krzysiek jest 
gitarzystą. Gra w różnych zespołach i uczy dzieci gry na gitarze. 

Pokazał, że można się dzielić wiedzą i wzajem-
nie uczyć. Czułem wielką radość, bo wcześniej 
nie znałem żadnego beatboxera, a tu nagle  
w szkole spotkałem prawdziwego. 

Zobaczyłem, że jest bardzo pewny siebie, 
mimo że do tego, co widziałem i słyszałem  
w internecie, jeszcze wiele mu brakowało. Ta 
jego pewność bardzo mi zaimponowała. Prze-
konałem się, że mogę być bardziej pewnym 
siebie, niż byłem. Zacząłem szukać kontaktów 
z kolegami i stałem się śmielszy. 

W 2008 roku zobaczyłem w programie 
„Mam Talent!” najpopularniejszego polskiego 
beatboxera. To był Blady Kris, który w pierw-
szej edycji programu zajął czwarte miejsce. 

…z tej „muzyki”, tej sztuki, 
można robić show i można  

z tego żyć

Zakochałem      
się w wolności

Piotr „Bobby” Jarosz z Mrokowa jest 
jednym z najbardziej utalentowanych polskich 
beatboxerów młodego pokolenia. Szkolił się  
u najlepszych na świecie: Belga Senjka  
„RoxorLoopsa” Danhieuxa, Szwajcara ZeDe  
czy singapurskiego beatboxera Dharniego. 

Co to jest beatbox? To tworzenie dźwięków 
za pomocą ust, języka, krtani, gardła, prze-
pony, czyli narządów mowy. To naśladowanie 
głosem rytmów i dźwięków.

Zaczęło się od dziadka
– Wszyscy w domu zaczynaliśmy naszą 

przygodę z muzyką od trąbki, bo na trąbce  
grał dziadek, Władysław Jarosz – opowiada  
Piotr. – Zawsze, gdy myślę o początkach muzy-
ki w moim życiu, to myślę o dziadku.

Dziadek był dla mnie muzycznym kosmitą. 
Choć był samoukiem, potrafił grać na wszyst-
kim. Był nawet przez pewien czas organistą  
w kościele w Mrokowie. Grał na skrzyp- 
cach, harmonijce ustnej, trąbce i na pianinie.  
Kiedy miałem sześć lat, nauczył mnie z nut 
grać na trąbce. 
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Wtedy do mnie dotarło, że z tej „muzyki”, tej 
sztuki, można robić show i można z tego żyć. 
To mnie bardzo zainspirowało.

Na zjeździe integracyjnym w liceum, 
pamiętam tę datę do dzisiaj, odbyłem pierwszy, 
prawdziwy trening beatboxu. To było 20 wrze-
śnia 2009 roku. Ćwiczyłem i zapamiętałem 
swój pierwszy nauczony beat. 

Beatbox to naśladowanie wszystkiego,  
co nas otacza, ale głównie imitowanie instru- 
mentów. Dla mnie osobiście beatbox jest in- 
strumentem do robienia muzyki, bo używam 
każdej partii beatboxu do czego innego. 

W tej chwili jestem perkusistą w zespole 
AudioFeels. Jutro jadę na koncert i przez go-
dzinę gram tylko perkusję. Czasami mogę użyć 
Loop Station. To jest taka maszyna, która  
zapętla dźwięki. Mogę sobie coś nagrać, a po-
tem to się będzie cały czas powtarzało. Następ-
nie nagrywam bas i dodaję jedno do drugiego.  
Do tego dochodzą jeszcze efekty. Dodaję 
dźwięki i mogę stworzyć dokładnie wszystko. 
Mogę zrobić imprezę i ludzie nie poczują, że 
to jest impreza bez orkiestry, bez prawdziwych 
instrumentów, że to jest beatbox. Widziałem to  
w internecie i widziałem na żywo. 

Pierwszy w życiu występ miałem w Mro-
kowie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w 2010 roku. Pamiętam, jak bardzo  
się stresowałem. W liceum wiedzieli, że zaczą-
łem trenować beatbox, i zaprosili mnie, żebym  
wystąpił i pokazał swoją pasję. Stwierdziłem, 
że lepszej okazji do występu przed publicz-
nością nie będę miał. Wyszło całkiem dobrze, 
mimo że gdybym teraz to usłyszał, to pewnie 
bym się wstydził.

Zawsze uwielbiałem w muzyce wolność. 
Teraz w każdej chwili mogę zrobić muzykę. 
Śpiewać mogę wszędzie. Dlatego, gdy obejrza-
łem beatbox w internecie, gdy zobaczyłem,  
że w tej muzyce nie ma żadnych barier, że  
w jednym czasie mogę zrobić perkusję, wokal, 
trąbkę, czyli wszystko to, co do tej pory chcia-
łem grać na instrumentach, zakochałem się 
w tej wolności. Mogę wszystko naraz, kiedy 
chcę i jak chcę, i nikt mi nie powie, że tak nie 
powinno być. To jest dla mnie najważniejsze  
w beatboksie. Ta wolność.

Droga do beatboxu
– Zanim doszło do mojego pierwszego wy-

stępu, dużo ćwiczyłem. Szukałem w internecie 
spotkań i lekcji z mistrzami beatboxu. Dowie-
działem się o Warsaw Challenge, największej 
imprezie breakdance’owej w Polsce, takim 

święcie hip-hopu. Pojechałem na nią. Był tam wspomniany  
rzeze mnie, oglądany w „Mam Talent!” Blady Kris, był też mistrz 
Polski 2009 roku, beatboxer Pejot. Poznałem ich. Pierwszy raz spo-
tkałem się z profesjonalnymi beatboxerami, a oni powiedzieli mi  
o Bruk Festivalu w Olsztynie, a także o dwutygodniowych warsz-
tatach beatboxu.

To był bardzo ważny moment w moim życiu. Pojechałem na te 
warsztaty. Był tam Blady Kris, który uczył, był piąty na światowej 
liście beatboxu Singapurczyk Dharni, który zakochał się w Polsce  
i zamieszkał w Warszawie. Był też Belg „RoxorLoops”, jeden  
z moich pierwszych idoli w beatboksie. Gdy zobaczyłem na żywo, 
jak robi werbel, to mi głowa pękła. Nie mogłem uwierzyć, że te 
dźwięki wydobywają się z ludzkiego ciała. 

Już w internecie było to niesamowite, ale na żywo brzmiało dzie- 
sięć razy lepiej. Na żywo czuje się ten bas, czuje moc perkusji i wszy- 
stko brzmi tak dobrze, że człowiek zmienia totalnie zdanie na temat  
beatboxu. Każdemu, kto ma takie możliwości, polecam, żeby po- 
szedł na dobrze nagłośniony beat festiwal. Wtedy zrozumie tę magię. 

Na warsztatach w Olsztynie wypatrzył mnie wspomniany  
już Pejot i zaproponował, żebym po festiwalu przychodził do niego 
dwa razy w tygodniu na warsztaty do Hip-Hop Akademii w War-
szawie. Skorzystałem z zaproszenia i zacząłem uczyć się u mistrza. 

Każdego roku jeździłem na Bruk Festival i poznawałem coraz 
lepszych beatboxerów na świecie. Do grona moich znajomych  
dołączył Szwajcar ZeDe – mistrz świata z 2009 roku w Berlinie,  
i Fatty K – mistrz Belgii z 2007 roku. 

Pejot uczył mnie przez półtora roku, a potem wyprowadził się 
do Łodzi. Ja zostałem w Hip-Hop Akademii i codziennie po szkole 
do 21.00 siedziałem w Służewskim Domu Kultury. Codziennie 
ćwiczyłem na mikrofonie. Zaczęły się występy publiczne z akade-
mią. Tancerze akademii cały czas gdzieś jeździli, mieli pokazy,  
a ja między tańcami miałem swoje pięciominutowe show. Dzięki 
nim zyskiwałem ogromne doświadczenie sceniczne. 

Dziś Pejot jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. Tak do-
brze się rozumiałem z nim beatboxowo i życiowo, że w 2015 roku 
założyliśmy duet „Senbyotic”. Jak symbioza, tylko po kreolsku, bo 
lubimy klimat voodoo. Jechaliśmy razem do Mediolanu na Expo. 
To było jedno z ważniejszych osiągnięć w moim życiu. Przez sześć 
dni mieliśmy trzy show po pół godziny. To był dla mnie pierwszy 
test kondycyjny – czy w innym kraju dam radę fizycznie, psychicz-
nie, w innym języku. 

Zrobiliśmy podobno rekord naszego pawilonu polskiego. Były 
tam różne gwiazdy, ale my, mało znani, robiliśmy takie show, że 
po prostu zbiegali się ludzie. Włosi w ogóle uwielbiają techno, więc 
zaczęliśmy robić techno i wtedy uwierzyłem, że beatbox jest też dla 
zwykłych ludzi. Ludzie często myślą, że beatbox jest dla beatboxe-
rów, ale to zależy, jak robisz beatbox. Jak robisz technicznie szybko 
tysiąc dźwięków na sekundę, to wiadomo, że zwykły człowiek nie 
będzie się tym dłużej niż pięć sekund interesował, ale jak robisz 
muzycznie, śpiewasz, budujesz klimat, to nawet jak nie jesteś super 
techniczny, możesz być super artystą. To jest piękne, że wystarczy 
mieć wyobraźnię. Po tym Expo stwierdziliśmy, że musimy robić 
duet, i wróciliśmy do ćwiczeń.

Totalnie przełamałem siebie. Poznałem ludzi, którzy mnie in-
spirowali, i zacząłem otaczać się tylko takimi. Nie miałem nikogo, 

…beatbox,  
to naśladowanie  
głosem rytmów  

i dźwięków
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kto by mnie ściągał za nogi w dół. Dzięki temu 
poczułem, że nie muszę się niczego wstydzić  
i nie robię nic złego. 

Zacząłem jeździć na bitwy beatboxowe.  
Na początku wiadomo, przez jakiś czas nie 
odnosiłem zwycięstw, ale w 2011 roku przeła-
małem się. Pojechałem na II edycję Flow Battle 
do Tczewa. W „bitwie na flow” zmierzyło się 
stu zawodników z Polski i Kaliningradu. 

O laur walczyli nie tylko tancerze, ale  
i beatboxerzy. Wystąpili Blady Kris oraz  
jeden z najlepszych od lat tancerzy popping  
w Polsce, Adrian Lipiński „Lipskee”. Beatbo-
xerów było około czterdziestu. Pierwszy  
raz przeszedłem eliminacje. Byli tam mistrzo-
wie Polski i przeszedłem do top ósemki. Oczy-
wiście przegrałem pierwszą walkę, bo od razu 
trafiłem na tego, który wygrał finał, ale wtedy 
poczułem, że jest dobrze, że jeżdżę, poznaję 
nowych ludzi, a mistrzowie świata mówią mi, 
że mam fajny styl. 

Po koncercie rodzice byli w szoku. Pierwszy raz usłyszeli, jak 
to brzmi. Nigdy nie miałem w domu koncertowego głośnika. A tu, 
jak na mikrofonie zrobiłem na przykład taki dźwięk, który nazywa 
się lip roll, to był taki prawdziwy bas, że ziemia drżała i była taka 
moc, że wszystko inaczej się odbiera. Odkąd istnieje lip roll, to 
ludzie inaczej postrzegają beatbox. Jedna osoba może zrobić całą 
linię basową, a druga perkusję, śpiew i od razu mamy wypełnioną 
całość. Dwie osoby mogą zrobić mega dobry koncert dla ludzi.

Od 2012 roku zacząłem prowadzić warsztaty z beatboxu i w tej 
chwili żyję głównie z nauki i z koncertów. Uczę w pięciu różnych 
miejscach i koncertuję. Od dwóch lat mam stały dochód i robię to, 
co uwielbiam – dzielę się wiedzą. Zobaczyłem, że bardzo łatwo mi 
to przychodzi i że potrafię wytłumaczyć, jak robię każdy dźwięk. 
Czuję każdy narząd, którego używam, i wiem, w jaki sposób to 
wytłumaczyć, żeby ktoś załapał. 

W tym roku byłem na mistrzostwach świata w Berlinie. W ubie- 
głym wygrałem mistrzostwa Polski. Jak się wygrywa mistrzostwa 
w kraju, to ma się prawo wystartować na mistrzostwach świata. 
Jeszcze się zastanawiam, czy bronić tytułu, bo nie miałem czasu 
się przygotować. Po dwóch miesiącach od krajowych mistrzostw 
grałem w zespole AudioFeels.

Mogliśmy z Pejotem rok wcześniej wystartować w mistrzo-
stwach Polski, ale stwierdziliśmy, że chcemy się dobrze przygoto-
wać i wygrać w 2016 roku. Wyznaczyliśmy sobie cel. Byliśmy na 
takim poziomie, że to, co ustaliliśmy, musiało się spełnić. Inaczej 
nie miałoby to sensu. Żeby więcej celów osiągnąć, potrzebne mi 
bogate CV. Tak traktowałem wszystkie zawody przez całe życie. 

Nigdy nie lubiłem zawodów dla samych zawodów, bo nie  
lubię się popisywać. Jeśli chodzi o bitwy, to trzeba pokazać i tech-
nikę, i sposób bycia na scenie, porwać publiczność i nie kopiować 
innych. Liczy się kreatywność i rytm. Startowałem, bo uznałem,  

Zacząłem wierzyć w siebie i ćwiczyć nawet po dziesięć godzin 
dziennie. Uwierzyłem, że warto. W 2012 roku poczułem, że mogę 
już coś z tym zrobić. Wtedy odezwała się do mnie aktorka, reżyser-
ka Katarzyna Cygler i zaprosiła do współpracy z jej Eko Teatrem. 
Zaproponowała, bym udźwiękowił cały spektakl.

Gdy na przykład była scena, w której aktorzy wchodzą do 
Klubu Dekada, to robiłem muzykę z tamtych lat. To były bardziej 
kultowe, stare piosenki i musiałem wszystko dostosować do spek-
taklu. W scenie, w której jechali samochodem, udawałem samo-
chód, dźwięki otwierania okna i tym podobne. To mi dało ogromne 
doświadczenie. Robiłem zupełnie coś innego niż kiedykolwiek.  
Nie myślałem, że do tego można wykorzystać beatbox.

Do tej pory robiłem sobie znane pioseneczki, wszystko ze  
słuchu, a tu okazało się, że beatbox mogę wykorzystać do wszy- 
stkiego. Gdy to zrobiłem, zadałem sobie pytanie, czemu tej mojej  
pasji nie wykorzystać do tego, żeby z niej żyć. Żeby mieć przy- 
jemność, realizować pasję, która mnie nie nudzi, i na tej pasji  
jeszcze zarabiać? 

Jeździłem z Hip-Hop Akademią, miałem cały czas występy,  
a tu wiadomo – jeszcze liceum, matura, te beat zawody i Eko Teatr. 
Wtedy totalnie wpadłem w wir beatboxu. Byłem na każdym even-
cie beatboxowym, jaki odbywał się w Polsce, i od 2012 na każdym 
przechodziłem do top ósemki. 

W 2013 roku wygrałem swoje pierwsze prestiżowe zawody: 
Bruk European Challenge 2013. Trzy lata później wygrałem  
Lublin Battle 2016 i po nim lawinowo zacząłem być w finale każ-
dych zawodów, co doprowadziło mnie do mistrzostwa Polski  
w duetach jako „Senbyotic”, a w 2017 do mistrzostwa Polski  
w kategorii solo. 

Nabrałem pewności siebie, ale ta pewność jest złudna. Jestem 
pewny siebie w beatboksie, bo wiem, co muszę zrobić i że jest to 
konieczne. W innych dziedzinach życia już taki pewny nie jestem.

Czułem, że mi się uda
– Fajnie jest, jeśli w życiu robi się coś bez przymusu. To, co ja 

robię, nigdy nie było robione z musu, mimo że bywało, iż w ogóle 
nie miałem pieniędzy. Wiadomo, była szkoła, ja byłem piątym 
dzieckiem w domu, nie miałem tak dużo, jak bym chciał, ale nigdy 
nie narzekałem. Rodzice o mnie dbali i we wszystkim mnie wspie-
rali. Dzięki nim mogłem jeździć na warsztaty Bruk Festivalu w 
Olsztynie. Wiedziałem, że to, co zamierzam, mi uda się. Czułem to 
w sobie, bo bardzo tego chciałem. 

Najważniejsza dla mnie była wolność. To, że mogę robić wszy- 
stko, kiedy chcę. Nikt mi nie stał nad głową i nikt mi nie kazał cze-
goś robić. Wiedziałem, że jeśli czegoś nie dopilnuję, to będzie  
to tylko moja wina. 

Rodzice na prawdziwym koncercie beatboxowym, gdzie mia-
łem swoje pół godziny, pierwszy raz byli dopiero dwa miesiące 
temu. Oni akceptowali to, co robię, i nie przeszkadzali mi, choć na  
początku nie brzmiało to ładnie. Widzieli jednak, a właściwie 
słyszeli, że coraz lepiej ta moja muzyka mi wychodzi i coraz więcej 
mam występów. Oczywiście mówili mi o studiach, ale jak zaczą-
łem zarabiać z beatboxu, to musiałem jeździć na eventy po całym 
kraju i musiałem wybierać. Albo jedno, albo drugie, bo połączyć 
studiów i występów nie było można. 

że to mi jest potrzebne, żeby żyć z beatboxu. 
Żeby móc wpisać w każdym roku w CV udział 
w czterech, pięciu zawodach, w których zają-
łem wysokie miejsce. 

Jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. 
Chciałbym, żeby dzięki moim występom  
i działaniom ludzie bardziej się otworzyli na 
tę sztukę, by zaczęli traktować beatbox jako 
instrument, a nie jako sztuczkę cyrkową.  
Mam zamiar jeszcze lepiej poznać teorię muzy-
ki, by być jeszcze bardziej świadomym tego,  
co dokładnie robię. 

Chciałbym w przyszłości wydać płytę, 
która by wyrażała wszystko, co we mnie naj-
lepsze, gdy tworzę muzykę, i która nie będzie 
ograniczona tylko do beatboxu. Do projektu 
chciałbym zaprosić muzyków z innych krajów, 
którzy podzielają mój sposób patrzenia na 
świat i muzykę. ■

…nie potrzebuję nut  
ani klasycznych 
instrumentów
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W domu państwa Joanny i Janusza radośnie witają nas  
żyjące w wielkiej przyjaźni trzy psy i trzy koty. Od pierwszej  
chwili czuje się, że gospodarze kochają zwierzęta, bo ta  
szczęśliwa gromadka, która tu znalazła swoje miejsce, to  
zwierzęta znalezione i przygarnięte.

czy składane z kilku egzemplarzy. 
Bardzo rzadko zdarza się coś, co jest 
godne uwagi. 

Kiedy realizowałem swoje ma-
rzenie, byłem zielony. Zobaczyłem 
motocykl w ogłoszeniu, oczy mi  
się zaświeciły, bez zastanowienia 
dałem zaliczkę, nie dociekając, co  
to naprawdę jest. 

Pojechaliśmy z małżonką do  
Konina po motocykl i tam zdziwie-
nie. Zobaczyłem nie to, co było  
w ogłoszeniu. Na zdjęciach było co 
innego. Co robić? Podróż odbyta, 
zaliczka wpłacona. Machnąć ręką na 
zaliczkę i wracać bez motocykla czy 
dopłacić i wrócić motorem? Dzisiaj 
bym pewnie zrezygnował i stracił 
ten tysiąc złotych, ale wtedy… 

Kupiłem, co było. Dojecha- 
łem motocyklem pod dom i zgasł.  
Na szczęście była to jakaś prozaiczna 
usterka, ale to, że odmówił posłu-
szeństwa pod bramą, zaczęło mnie 
zastanawiać. 

Pierwsza rzecz, jaką zauważy-
łem, to jakaś lipna tablica rejestra-
cyjna. Nie blaszana, tylko wycięta  
z kawałka plastiku. Potem okazało 
się, że właściciel, który sprzedawał 
mi ten motocykl, zgubił tablicę,  
a ponieważ to było w dniu, w którym 
miałem przyjechać i odebrać ma-
szynę, pomyślał, że się przestraszę 
i motocykla nie kupię, więc dorobił 
tablicę metodą chałupniczą. 

Jak zacząłem rozkręcać moto-
cykl, by dojść do tego, dlaczego 
zgasł silnik, okazało się, że to nic 
wielkiego. Odczepił się kabelek od 
akumulatora, nastąpiła przerwa  
w dostawie prądu i już nie mogłem 
zapalić. To mnie jednak na tyle 

fot. z archiwum prywatnego J. i J. Betów

Model BMW R1200C został 
zaprojektowany przez głównego 
projektanta BMW, Davida Robba  
w wersji cruiser, czyli do jazdy tury-
stycznej. Był wyposażony w fotel pa-
sażera, który składał się pod trzema 
różnymi kątami, był regulowany 
podczas jazdy i stanowił oparcie dla 
kierowcy. Na takim BMW jeździł 
w filmie z roku 1997 nieustraszony 
agent 007, czyli James Bond.

– Obejrzałem sobie film i bardzo 
mi się ten motocykl spodobał – opo- 
wiada pan Janusz. – Kosztował wte- 
dy zawrotne pieniądze i pozostawał 
w sferze moich marzeń. Zawsze 
jednak wierzyłem, że marzenia są po 
to, by je spełniać. 

Historia tego BMW jest krótka. 
Ponieważ w Stanach motocykle 
BMW sprzedawały się słabo, nie-
mieccy konstruktorzy postanowili 
zrobić coś, co się będzie podobało,  
i zrobili wygodnego spacerowca  
do jeżdżenia po nadmorskich bul- 
warach. Wymyślili też, że będą go 
promowali właśnie w filmie z Bon-
dem. Pomysł okazał się strzałem  
w dziesiątkę. Najwięcej tych motocy-
kli sprzedano w Stanach i ja też, jak 
widać, dałem się zauroczyć. 

W Polsce jest tych motocykli  
w porównaniu z innymi modelami  
i markami stosunkowo niewiele. Pro-
dukowane były w latach 1997-2004. 
Cena ich, jak już wspomniałem, była 
tak zawrotna, że niewielu stać było 
na kupno nowego. Mój jest z 2001 roku. 

Bardzo dużo wiem na temat tych 
motocykli. Zdecydowana większość 
maszyn sprzedawanych na rynek 
polski, to motocykle z jakąś niemiłą 
historią, ewentualnie montowane 

Panią Joannę Żurkowską-Betę, 
kobietę energiczną, zaangażowaną 
w istotne dla życia mieszkańców 
sprawy, znaliśmy choćby z działania 
w komitecie budowy wodociągów 
i zebrań sołectwa Władysławów. 
Ostatnio poznaliśmy męża pani Asi, 
Janusza. Człowieka wielu pasji i ta-
lentów. Tak wielu, że jak powiedziała 
pani Asia: „Sama reperuję gniazdka, 
wymieniam przepalone żarówki,  
bo mąż na takie drobne naprawy 
czasu nie ma”. 

Gdy postanowił, że zajmie się 
kowalstwem artystycznym, to wykuł 
dla żony żelazną różę. Gdy przy- 
szedł mu pomysł skonstruowania 
maszy   ny parowej, to ją skonstru-
ował. Ostatnio zajął się robieniem 
noży. Piękne i ostre jak brzytwa. 
Opowiemy o nich w kolejnym wy- 
daniu „mojej Lesznowoli”. Dziś  
o zauroczeniu motocyklem agenta 007.

Spełnione marzenie 
Jednemu ze znajomych pana  

Janusza w pamięci utrwalił się taki 
obrazek z jakiegoś spotkania. Jesie-
nią, kiedy już nie jest tak gorąco, 
towarzystwo kilku osób dobrze się 
bawiło na powietrzu, gdy nagle  
zerwała się ulewa. Wszyscy wzięli 
nogi za pas i pobiegli schować się 
pod dachem, a Janusz pobiegł  
w zupełnie inną stronę. Przemo-
czony do suchej nitki, pobiegł, by 
osłonić przed ulewą BMW R1200C,  
swój wypieszczony motocykl. Ta 
krótka opowiastka bardzo dobrze 
charakteryzuje naszego rozmówcę. 
Człowieka, który pokochał jeden 
motocykl. Motocykl Jamesa Bonda  
z filmu Jutro nie umiera nigdy. 

KosZtowNa 
miłość
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zainteresowało, że zacząłem mojej 
wymarzonej maszynie coraz bardziej 
się przyglądać. Wiedziałem, że jak 
Niemcy składali motocykl, to sklejali 
śruby specjalnym klejem, który 
powodował, że śruba pozwalała się 
lekko odkręcić dopiero po podgrza-
niu jej do 70 stopni. 

Śruby w moim BMW dawały  
się odkręcić bez trudu, co świad-
czyło dobitnie o tym, że były już 
odkręcane. Okazało się, że wszystkie 
śruby były poruszone. Rozebrałem 
więc motocykl, żeby go złożyć od 
nowa, i to było pierwsze gruntowne 
poznanie sprzętu.

Wszystko sam
– Nieskromnie powiem, że  

jestem człowiekiem, który wiele 
umie. Staram się być samowystar-
czalny i nie korzystać z warsztatów, 
jeżeli chodzi o motocykl. Bo jeśli 
chodzi o samochód, to przeciwnie. 
Samochodu nie dotykam. Kiedyś  
w zamierzchłej przeszłości, jak bu-
dowaliśmy we Władysławowie nasze 
gniazdo, zafundowałem sobie taki 
większy garaż z kanałem, a roz- 
staw kanału był przystosowany do 
rozstawu kół malucha, czyli fiata 
126p. Wydawało mi się wtedy – przy- 
pomnijmy sobie, jakie to były cza- 
sy – że maluch będzie szczytem  
moich możliwości i całe życie będę  

nim jeździł. W maluchu jeszcze  
coś grzebałem. 

Potem kupiliśmy tak zwaną  
beczkę, czyli używanego mercedesa 
123, i w tym jednym z najbardziej 
sentymentalnych pojazdów, jakie 
kiedykolwiek miałem, postanowiłem  
sam wymienić docisk sprzęgła. Po- 
magał mi w tej operacji sąsiad i o mało  
nie zginęliśmy śmiercią mechanika, 
bo nie wiele brakowało, aby nas ta 
olbrzymia skrzynia biegów przy-
gniotła. Nie zdawaliśmy sobie spra-
wy, że to takie ciężkie. Od tej pory 
do samochodów się nie dotykam.

Z zawodu jestem technikiem 
elektronikiem, po technikum elek-
tronicznym nr 3 im. Żołnierzy Armii 
Krajowej na ul. Zajączka w Warsza-
wie. Wykonuję ten zawód właściwie 
całe życie. Wprawdzie byłem krótko 
na Wojskowej Akademii Technicz-
nej, ale nie skończyłem studiów. 
Zawierucha 1983 roku zupełnie wy- 
biła mi studia na WAT z głowy, a nie 
pomyślałem, żeby zabrać papiery  
z WAT-u i przenieść na politechnikę. 

Chciałem się jak najszybciej  
usamodzielnić. Podjąłem moją 
pierwszą w życiu pracę i paradoksal- 
nie była to praca w Instytucie Lot- 
nictwa. Nie chciałem mieć nic wspól- 
nego z wojskiem, rzuciłem WAT, 
poszedłem do instytutu i co robiłem? 
Elektronikę do czołgów.

Nasze motocykle
– Jestem z Milanówka, żona  

z Warszawy. Żona, tak jak ja, intere-
sowała się motocyklami. Poznaliś- 
my się w czasach, gdy mieszkałem  
w Milanówku i tam z kumplami 
jeździliśmy na tak zwanych wetera-
nach – starych motocyklach. Każdy 
z nas miał jakiś motocykl z demobi-
lu. Były to motocykle z okresu wojny 
albo te, które zostały wycofane  
z milicji. Mnie trafił się radziecki 
Ural M66. Motocykl nie do zdarcia. 
Niektóre jeżdżą do dziś. 

Wtedy paliwo było na kartki,  
a ten mój spalał 10 litrów na 100 km, 
więc jak miałem kartki na dziewięć 
litrów, to przejechanie na Mazury  
i z powrotem było nierealne. Każdy 
jakoś kombinował, żeby ten bak 
mieć pełny. 

Najpopularniejsza była kom-
binacja na komarka. Komar to był 
motorower produkowany przez  
Zjednoczone Zakłady Rowerowe  
w Bydgoszczy. Na komara przy-
sługiwały trzy litry paliwa. Reje-
strowało się komarka i był zastrzyk 
paliwa. Na tym wyłudzonym paliwie 
jeździliśmy na Mazury. Tak w 1988 
roku poznałem małżonkę, która na 
wyłudzonym paliwie, na jakimś  
rozpadającym się Harleyu dotarła  
z kolegami na Mazury. Wtedy jesz-
cze jako pasażerka. 

Tam ją poznałem i nauczyłem 
jeździć na motorze. Bardzo garnęła 
się do motoryzacji. Po powrocie do  
Warszawy zrobiliśmy wypad w oko- 
ice Sokółki. Jeździliśmy po wioskach 
i szukaliśmy motocykli, żeby je od 
miejscowych rolników odkupić. 

W tamtych czasach ceny były 
uznaniowe, a towar, czyli moto- 
cykle, zazwyczaj rdzewiał w błocie, 
stał pod płotami lub zapomniany  
w szopach, przykryty słomą. Ma-
szyny nie były nic warte, dopóki się 
ktoś nimi nie zainteresował. A jak 
się ktoś zainteresował, to już cena 
szła w górę. 

Pamiętam, że nic nie znaleźliś- 
my, ale któregoś dnia Aśka powie-
działa: „Mój kolega to ma w piwnicy 
taki motocykl”. Pojechaliśmy oglą-
dać i okazało się, że on w piwnicy 
trzymał niemiecki motocykl NSU 
250. Bardzo ładny, nie za duży,  
nie za mały, akurat dla drobnej oso-
by, takiej jak Asia. 

…bardzo nie 
lubię siedzieć za 
plecami faceta
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– Dlaczego chciałam mieć swój 
motocykl? Odpowiedź jest oczy- 
wista – wtrąca pani Asia. – Bardzo  
nie lubię siedzieć za plecami faceta.

– Wspólnymi siłami kupiliśmy 
ten motocykl. Wylądował w moim 
garażu w Milanówku – opowiada 
dalej pan Janusz. – Przez zimę  
go rozebrałem i zrobiłem komplet-
ny remont. Tak się zaczęła historia 
z gromadzeniem motocykli. Nie 
pamiętam, ile ja tych NSU 250 ku-
piłem na części. Kiedyś pojechałem 
i kupiłem motocykl tylko dlatego, 
że interesował mnie tłumik. Garaż 
zaczął się wypełniać, my już byliśmy 
po ślubie. W Warszawie, w ogród-
ku teścia wybudowaliśmy blaszaną 
budę, pełną części zamiennych do 
motocykli. 

Potem kupiłem sobie motocykl 
NSU 501 OSL, używany na fron-
tach II wojny światowej jako pojazd 
kurierski. Nasze życie w Warszawie 
kręciło się wokół motocykli. Moto-
cykle, bazary, łapy czarne od sma-
rów i siedzenie w garażu. Praktycz-
nie nie jeździliśmy. Czasy zaczęły 
się zmieniać. Ludzie kupowali nowe 
motocykle, a środowisko dłubaków  
nadal dłubało w motocyklach, wo- 
ziło je na przyczepach na jakieś zlo-
ty, na spotkania. Bardzo ciągnęło  
mnie do jeżdżenia, a tu budowa 
domu, potem dzieci, a w garażu kupa 
motocyklowego szmelcu.

Któregoś dnia Aśka mówi: 
„Wiesz, my chyba już nigdzie nie 
pojedziemy. – Dlaczego nie? Trzeba 
to wszystko w diabły sprzedać  
i kupimy sobie motocykle” – powie-
działem. Zaczęliśmy to realizować, 
ale ponieważ kiedyś kupowało się 
starocie za bezcen, motocykl na cho-
dzie za dwa, trzy tysiące złotych czy 
– powiedzmy – za trzy litry wódki, 
bo i takie były ceny, myślałem,  
że ten nasz majątek zgromadzony  
w motocyklach i częściach jest nie-
wiele wart. A tu nagle ceny poszybo-
wały w górę i za stary motocykl  
w dobrym stanie trzeba było zapłacić 
ponad dwadzieścia tysięcy złotych.

W naszym garażu stały odrestau-
rowane przeze mnie motocykle,  

Klub
– Gdy kupiłem BMW R1200C, 

to myślałem, że jestem jedynym 
posiadaczem tej zabytkowej maszyny. 
Któregoś dnia napisałem w internecie,  
że kupiłem taki motocykl, i zapyta- 
łem, czy jeszcze ktoś taki ma. Zaglą-
dam jednego dnia – 10 odsłon, zaglą-
dam drugiego dnia – 1000. Ruszyło. 

Okazało się, że w najbliższym 
sąsiedztwie było takich maszyn pięć. 
Jeden motocykl był w Wilczej Górze, 
dwa w Piasecznie i jeden w War- 
szawie. Pięć motocykli na wyciągnię- 
cie ręki. Wkrótce jako miłośnicy  
i właściciele tych maszyn mieliśmy 
okazję się poznać. Skrzyknęliśmy się 
i pojechaliśmy naszymi motocyklami 

a obok te, które kupowałem na 
części. Najpierw sprzedałem te, które 
stały. Pieniądze za NSA 501 przeje-
dliśmy. Był ciężki rok, nie było co 
do garnka włożyć, małe dzieci, jakoś 
słabo zarabiałem, więc go sprzeda-
łem i przejedliśmy. Zostały dwa.

Jeden Asi, którym jechała do ślu-
bu, drugi mój, bo ja na ślub jechałem 
swoim. Para młoda na motocyklach 
robiła furorę. Z bólem serca  
te pamiątkowe maszyny sprzedali-

śmy. Pieniędzy ze sprzedaży moto-
cykli starczyło na zakup tego mojego 
BMW R1200C i na Yamahę Virago 
535, którą wypatrzyła sobie żona. 
Pojeździliśmy rok, drugi i małżonka 
stwierdziła, że ma za mały motocykl. 
Musi kupić większy.

Sprzedała yamahę i kupiła  
sobie też yamahę, ale taką już słusz-
ną. To jest Yamaha XVS 950, bardzo 
duży, ciężki motocykl. I tak sobie 
jeździmy. 

…na takim BMW jeździł 
nieustraszony agent 007

…zawsze wierzyłem, 
że marzenia są po to, 

by je spełniać

zwiedzać bunkier we wsi Konewka.  
Tam doszliśmy do wniosku, że po-
winniśmy założyć klub. 

Zrobiliśmy sobie zdjęcie, które 
jest dowodem na pierwszy dzień 
działalności klubu BMW CRUISER 
Poland. To było osiem lat temu. W tej 
chwili klub liczy stu sześćdziesięciu 
członków, z czego kilkunastu miesz-
ka poza Polską.

Teraz się śmiejemy, że aby przy-
stąpić do naszego klubu, trzeba być 
bogatym. Trzeba mieć motocykl.  
Gdy ktoś zgłasza się do nas i mówi: 
„Ja bym chciał się do tego waszego 
klubu zapisać – to mówię: Dobrze, 
ale najpierw musisz zapłacić wpi-
sowe. – A ile kosztuje wpisowe? 

– Średnio około dwudziestu pięciu 
tysięcy. – Ile? – Około dwudziestu 
pięciu tysięcy, bo będziesz musiał, 
kolego, kupić sobie motocykl i to jest 
to wpisowe” – odpowiadam ze śmie-
chem. Tyle kosztuje motocykl BMW 
R1200C w dobrym stanie. 

Za takie pieniądze można kupić 
lepszy, nowszy, bardziej niezawodny 
i bardziej efektowny motocykl, więc 
po co kupować używane, wypiesz-
czone BMW 1200C, którego produk-
cji zaprzestano czternaście lat temu?

Żeby zdecydować się na kupno 
takiego motocykla, potrzeba cze- 
goś więcej niż pieniądze. Trzeba mi-
łości do tych maszyn, a miłość bywa  
kosztowna. ■

moja Lesznowola
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Dziś w menu kilka propozycji na napoje, 

po które warto sięgnąć, by poprawić sobie 

humor i sprawić przyjemność.

Kiedy za oknem szaro, zimno,  

a gołe drzewa otula mokra mgła, 

nic tak nie poprawia samopoczu-

cia, jak kubek czegoś gorącego 

w zziębniętych dłoniach. Każdy 

z nas ma pewnie swój ulubiony 

kubek na chłodne wieczory, któ-

ry tworzy idealny zestaw z dobrą 

książką i ciepłym kocem. Jesien-

ne godziny lubią zapach gorącej 

czekolady, korzennych przypraw 

i ciepłego mleka z nutką wanilii.

kiedy za oknem
szaro  

i zimno
SKŁADNIKI 
litr wrzątku, 4 saszetki czarnej herbaty, 4 plasterki 
pomarańczy, 4 plasterki cytryny, 8 goździków, kora 
cynamonu, 4 łyżeczki miodu, 4 plasterki imbiru 

Do dzbanka wlej wodę, zaparz w niej cztery torebki 
ulubionej czarnej herbaty, dorzuć plasterki poma-
rańczy, cytryny, goździki, kawałek kory cynamono-
wej i imbiru. Kiedy lekko przestygnie, dodaj cztery 
łyżki prawdziwego miodu. Pamiętaj, że miód w tem-
peraturze powyżej 40 stopni traci swoje zdrowotne 
właściwości.

SKŁADNIKI 
250 ml mleka, 50 g gorzkiej czekolady (możesz użyć 
też deserowej), 1/3 łyżeczki mielonego cynamonu, 
1/3 łyżeczki mielonego chili, 5 łyżek śmietany kre-
mówki, 2 łyżki cukru

Do rondelka wlej śmietanę z mlekiem. Dodaj cyna-
mon, chili i cukier. Wszystko zagotuj. Wyłącz gaz, 
żeby mleko nie wykipiało i dodaj do niego posiekaną 
czekoladę. Poczekaj, aż się rozpuści i jeszcze raz 
wstaw na ogień. Mieszaj, aż znikną wszystkie grudki, 
a napój stanie się gładki. Przelej do filiżanki. Udekoruj 
bitą śmietana posypaną chili lub cynamonem.

ROZGRZEWAJĄCA HERBATA  
Z NUTKĄ IMBIRU  

GORĄCA CZEKOLADA  
Z DOMIESZKĄ CHILI
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SKŁADNIKI 
1/2 litra mleka, 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka cynamonu,  
pół łyżeczki sproszkowanego imbiru, 1 łyżeczka cynamonu

Mleko wlej do garnka i dodaj do niego wszystkie składniki. 
Podgrzewaj, aż będzie gorące. Jeśli lubisz napój lekko słodki, 
dodaj do niego miodu (pamiętaj tylko, że w bardzo gorącej 
temperaturze traci swoje właściwości).

SKŁADNIKI 
1/2 litra wytrawnego czerwonego wina, 2 plastry  
pomarańczy, skórka z 1/2 cytryny, 2 gwiazdki anyżu,  
2 goździki, kawałek kory cynamonu, 4 łyżki brązowego 
cukru, 1 łyżka cukru wanilinowego, kilka wyłuskanych 
owoców kardamonu

Wszystkie składniki umieść w garnku i powoli podgrze-
waj na ogniu. Uważaj, żeby wino było gorące, ale się  
nie zagotowało. Podgrzewaj jeszcze przez kilka minut, 
aż wszystkie korzenne i owocowe aromaty się uwolnią  
i przelewaj do szklanek.

SKŁADNIKI
1/2 litra mleka, 100 g dobrej gorzkiej czekolady,  
1 pomarańcza, 3 łyżki cukru

Pomarańczę sparz gorącą wodą. Obierz za po- 
mocą obieraczki tak, by powstały cienkie paski. 
Mleko przelej do rondelka i postaw na małym 
gazie. Kiedy stanie się ciepłe, wrzuć skórki z po- 
marańczy, cukier i mieszając, podgrzewaj przez 
chwilę. Zdejmij mleko z gazu, a kiedy lekko 
przestygnie, wyjmij z niego pomarańczową skórkę 
i dołóż kawałki czekolady. Wszystko postaw na 
gazie i dalej podgrzewaj, aż czekolada się dokład-
nie rozpuści. Pij gorącą.

SKŁADNIKI 
garść suszonych kwiatostanów lipy, 1-2 łyżki soku  
malinowego i miód do smaku

Kwiaty lipy zalej wrzątkiem i pozostaw pod przykry- 
ciem przez 10 minut, aby się zaparzyły. Dolej sok mali-
nowy, a jeśli napój jest dla ciebie za mało słodki, dodaj 
jeszcze miód. 

KORZENNE GRZANE 
WINO

GORACE MLEKO  
Z KURKUMĄ I MIODEM

LIPOWY NAPAR  
Z SOKIEM MALINOWYM

GORĄCA CZEKOLADA  
Z POMARAŃCZĄ



„…Ciesz się, że słońce zwycięża słotę 
i świat jak jabłko w dłoniach trzyma. 
Bowiem po dniach jesieni złotej 
nadejdzie skuta srebrem zima.”

Jan Kasprowicz 

Złota jesień
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