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Gmina w obiektywie

Rzepakowe pola. 
Choć kwitną co roku, za każdym razem zachwycają.  
Stwarzają wrażenie, że miasto jest jeszcze daleko.  
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku też zakwitną.
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moja Lesznowola

Od Redakcji
Koniec maja – miesiąca bardzo ważnego dla Europy, Polski,  

dla każdego z nas z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego.  
Będziemy o tych, którzy zostali wybrani rozmawiać nie raz w na-
szych domach i zastanawiać się, czy dobrze oddaliśmy głos. 

Podczas Pikniku Europejskiego, który 12 maja miał miejsce  
w naszej gminie, debacie dwóch kandydatów przysłuchiwało się wie- 
lu mieszkańców. Byłem wśród nich i ze smutkiem obserwowałem 
coś niedobrego – oczekiwanie, że będzie gorąco, że będzie spór, 
jakieś pranie politycznych brudów. Na szczęście ci, co na takie igrzy- 
ska przyszli, nie mogą żądać zwrotu za bilety, bo wstęp na debatę 
był wolny, a obaj kandydaci nie dali się sprowokować.

Krótka relacja z pikniku w tym numerze, a poza tym, jak zwykle  
nowi ludzie i ich pasje.

W poprzednim numerze „mojej Lesznowoli” pisaliśmy o miesz-
kance naszej gminy, która wygrała morderczy bieg na Saharze, 
a dziś przedstawiamy kolejną, która biega i wygrywa mordercze 
maratony górskie. Opisujemy też utalentowane rodzeństwo, które 
uprawia mało popularną dyscyplinę sportu – skoki na trampolinie.

Rzadką pasją innej, młodej bohaterki naszego tekstu, jest praca  
z dziećmi i ludźmi niepełnosprawnymi. Zamiast z przyjaciółmi  
na wakacje – wolontariat. Wakacje z niepełnosprawnymi. Zaskakujące.

W maju odwiedziliśmy sympatyczne, czarne diabełki, których 
stadko w naszej gminie się powiększa i byliśmy na pięknej wystawie  
malarskiej w GOK. 

Poznaliśmy też dwóch ciekawych mieszkańców, z których jeden 
jest specjalistą od kawy, a drugi marzy, by otworzyć w swoim 
gospodarstwie park.

W kuchni miód, bo ten majowy jest pierwszy.
Miłej lektury.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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„Góry są po to, by przeżywać w nich radość  

zdobywcy. By wznieść się ponad siebie” – powiedział 

jeden z czołowych polskich taterników i alpinistów 

okresu międzywojennego, literat, publicysta, krytyk 

teatralny i filmowy, Jan Alfred Szczepański.
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Patrycja Dettaff, mieszkanka 
naszej gminy, trenerka gimnastyki 
sportowej i akrobatyki w szkole pod-
stawowej w Mrokowie, z własnego 
doświadczenia wie, co to znaczy 
przeżywać radość zdobywcy i co 
znaczy wznieść się ponad siebie.

– Wszystko zaczęło się od pew-
nego potknięcia na drodze, która 
miała być moją drogą zawodową 
– mówi pani Patrycja. – Ponieważ 
pasjonowała mnie gimnastyka arty- 
styczna, wybrałam studia na Aka-
demii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Zaraz na pierwszym 
roku studiów wszyscy studenci 
mieli do zaliczenia tak zwany test 
Coopera, próbę wytrzymałościo-
wą opracowaną w 1968 roku przez 
amerykańskiego lekarza Kennetha 
H. Coopera na potrzeby armii USA. 
Próba ta polegała na dwunastominu-
towym nieprzerwanym biegu. Celem 
testu było określenie maksymalnej 
wydolności tlenowej (tak zwany 
pułap tlenowy V02max), która jest 
wyznacznikiem kondycji fizycznej, 
a tę, w zależności od wieku i płci, 
określa się na podstawie pokona- 
nego dystansu.

Ponieważ w ogóle nie biegałam, 
więc gdy powiedziano, że trzeba 
biec, to biegłam, nie zwracając uwa-
gi na tempo. Dziewczyny miały do 
przebiegnięcia 2400 m. Do pokona-
nia tego dystansu w dwanaście minut 
zabrakło mi stu metrów. Testu nie 
zaliczyłam. 

Bieg Katorżnika
– Oblanym testem przejęłam się 

do tego stopnia, że postanowiłam 
zmierzyć się z bieganiem. Zapisałam  
się na fakultet biegowy – formy ruchu.  
„Nie może być tak – pomyślałam – 
że z innych przedmiotów mam same 
piątki, a tu z biegania dwója”. Tak się 
na to bieganie zawzięłam, że po sze-
ściu miesiącach treningów do testu 
Coopera podeszłam drugi raz i zali- 
czyłam go na czwórkę z plusem. 

Konsekwencje tej mojej zawzię-
tości były takie, że bieganie spodo-
bało mi się i zaczęłam biegać. Na po-
czątku dla zdrowia po wrocławskich 
wałach. Biegałam przez całe studia,  
ale nie brałam udziału w żadnych 
zawodach. Nie miałam takiej po- 
trzeby. Nie myślałam też o tym, że  
mój amatorski poziom mógłby da- 
wać mi coś więcej, niż tylko przy-

jemność z samego faktu, że chodzę  
sobie pobiegać. 

Gdy w 2008 roku skończyłam 
studia, zaczęło mi brakować wyzwań 
sportowych i szukałam czegoś, co by 
mi zastąpiło obozy sprawnościowe, 
zaliczenia z różnych dyscyplin, czyli 
to, co miałam na studiach – bodźców,  
które powodowały, że dobrze się 
czułam, bo miałam ciągle jakieś wy-
zwania. Wobec tego zaczęłam tych 
wyzwań szukać. 

Zapisałam się na Maraton Wro-
cławski. Potem wpadła mi w rę- 
kę gazeta i przeczytałam o Biegu 
Katorżnika. Ten bieg był pierwszy  
i miał miejsce w sierpniu 2008 roku. 
Najpierw odbywały się eliminacje. 
Pierwszego dnia startowało się na 
bardzo ciężkiej, mocno terenowej 
trasie, na której były rowy z wodą  
i szuwary. 

Na drugi dzień po tej samej  
trasie biegli już tylko ci, którzy się 
zakwalifikowali. Było to trudne wy- 
zwanie, dlatego że w tej brudnej 
wodzie, w kanałach, nic nie było wi-
dać. Człowiek co chwilę się potykał 
o jakieś korzenie. Całe nogi miałam 
poobijane. Wszyscy, którzy kończyli 
finałową rundę, otrzymywali złotą 
podkowę katorżnika. 

Ten bieg był dla mnie bardzo 
ważny jeszcze z jednego powodu. 
Poznałam Ewę Rogowską, która stała 
się moją przyjaciółką. Ewa mieszka-
ła w górach pod Wałbrzychem i tre- 
nowała biegi górskie. Wychodziła  
sobie z domu i biegła na przykład  
na Chełmiec. 

Gdy mieszkałam we Wrocławiu, 
często ją odwiedzałam. Później, gdy 
przeprowadziłam się do Wilczej 
Góry, do męża, który stąd pochodzi, 

miałyśmy stały kontakt telefoni- 
czny. Ewa po każdym biegu,  
w którym brała udział, dzwoniła  
do mnie i opowiadała. „Patrycja, 
przebiegłam Maraton Gór Stoło- 
wych. Ponad siedem godzin w te- 
renie górskim, ciężka trasa. Cudow- 
nie”. Opowiadała jak było, co prze-
żyła. Potem: „Zrobiłam Maraton 
Karkonoski”. 

Na początku tylko słuchałam, 
podziwiałam ją i myślałam: „To nie 
dla mnie. Nie mieszkam w górach, 
gdzie bym mogła takie rzeczy robić. 
Mieszkam na płaskim”. Jednak kusi-
ło mnie. Chciałam spróbować. 

Miałam za sobą uliczny Mara- 
ton Wrocławski, miałam za sobą 
kilka maratonów terenowych po 
płaskim, w związku z tym chciałam 
spróbować biegania w terenie tro- 
chę trudniejszym.

…bieganie, to jest  
takie wymykanie się  

z rzeczywistości

fot. Jacek Deneka
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nasza ponowna znajomość, a później 
nasz związek. 

Mąż, gdy go poznałam, nie  
biegał w ogóle. Mało tego, prowadził 
niesportowy tryb życia. Palił papie-
rosy, miał nadwagę, astmę z powodu 
problemów alergicznych. Bez inha-
latora nie wychodził. Gdy szliśmy 
potruchtać, zostawał za pierwszym 
zakrętem i się dusił. Jednak to, że  
ma partnerkę biegającą, tak go zmo- 
tywowało, że całkowicie zmienił 
styl życia. Zaczął uprawiać sport i ze 
mną biegać. Okazało się, że ma do 
tego predyspozycje nawet lepsze  
ode mnie. 

Schudł, rzucił palenie, zupełnie 
inny człowiek w porównaniu z tym, 
kim był. Teraz uprawia triathlon. 
W zeszłym roku ukończył triathlon 
górski Garmin Triminator Radków 
w Kotlinie Kłodzkiej. Przepłynął 

półtora kilometra, potem dzie- 
więćdziesiąt kilometrów przejechał 
na rowerze po górskich ścieżkach  
i pobiegł w półmaratonie po Górach 
Stołowych. 

Wracam do Biegu Rzeźnika. 
Mam z niego medal z dzikami, bo  
dziki są symbolem tego biegu. Moc- 
no się na trasie zmęczyliśmy i na 
pewno było to wyzwanie dla naszego 
związku, bo w pewnym momencie, 
jak człowiek jest zmęczony, to za-
czyna go ta druga osoba zwyczajnie 
wkurzać, a trzeba wytrwać, bo taka 
jest formuła zawodów. Żartowaliśmy 
sobie, że teraz, kiedy przebiegliśmy 
Rzeźnika, to nic już nas nie złamie. 
Był to bieg na osiemdziesiąt kilome-
trów, takie pierwsze ultraprzekro- 
czenie pewnej granicy. Przebiegnię-
cie Rzeźnika zajęło nam prawie  
15 godzin – 14 godzin i 56 minut. 

Jadę w góry
– Tak mnie to bieganie Ewy  

w górach kusiło, że w czerwcu 2012 
roku pojechałam na Maraton Gór 
Stołowych. To był mój pierwszy gór-
ski bieg. Jak na debiutantkę wypadł 
nieźle. Na sześćdziesiąt startujących 
kobiet, zajęłam dwudzieste szóste 
miejsce. Pokonałam wielu facetów 
i przede wszystkim okazało się, że 
takie sinusoidalne bieganie góra-dół, 
góra-dół sprawia mi ogromną frajdę. 
Nawet jak człowiek ma dość i trzeba 
pod górę podejść, a nie podbiec, 
bo jest za ciężko, to jest w tym coś 
fajnego. Cały czas zmienia się krajo-
braz, są kamienie, korzenie, jest las, 
jest otwarta przestrzeń, jest kontakt 
z przyrodą. To mi dawało odskocz-
nię od normalnego życia. Zaczęłam 
sobie mówić, że bieganie to jest takie 
wymykanie się z rzeczywistości. 
Biegnąc po górach, miałam swój 
świat i nawet mi się podobało, że do 
gór mam tak daleko. Choć biegi są 
naprawdę ciężkie, trudne, dla mnie 
były resetem od codzienności. 

W przeciwieństwie do biegów 
ulicznych, które – jak się dużo kilo-
metrów nadepcze – bardzo wchodzą 
w stawy, bieganie terenowe raz w gó- 
rę, raz w dół mocno wykańcza mię-
śnie. Zbieg w dół – mięśnie czwo- 
rogłowe, bo mocno się hamuje, bieg  
pod górę – mięśnie dwugłowe i po- 
śladkowe. Cały czas te mięśnie się 
angażuje, a człowiek nie jest do 
tego przyzwyczajony. Następnego 
dnia jest szok. Z powodu zakwasów 
dosłownie schodzi się ze schodów 
tyłem albo bokiem, podpierając się 
na poręczach. 

Pamiętam, że wracałam pocią-
giem z Gór Stołowych i im było 
bliżej domu, a krajobraz stawał się 
coraz bardziej płaski, byłam coraz 
bardziej smutna. Tak szkoda mi było 
tego wspaniałego przeżycia.  

„Jak teraz będę funkcjonować  
w takim płaskim świecie?” – my- 
ślałam sobie i to mnie bardzo przy-
tłaczało. Jeszcze w pociągu weszłam 
przez internet na listę startową  
Maratonu Karkonoskiego, który  
był zaledwie miesiąc później,  

i postanowiłam, że muszę znowu 
zaraz pojechać w góry. 

Z jednej strony bolały mnie nogi, 
chodzić nie mogłam, a z drugiej była 
taka radość, jakieś endorfiny z bie-
gania po górach płynące, których ze 
zwykłego biegania nie miałam.

W Maratonie Karkonoskim 
zajęłam trzecie miejsce w kategorii 
do lat trzydziestu. To były czterdzie-
ści cztery kilometry ze Szrenicy na 
Śnieżkę i z powrotem. Miałam czas 
5 godzin 45 minut i zajęłam trzecie 
miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Byłam dwunastą kobietą. To była 
moja pierwsza nagroda, motywacja 
i sygnał, że może jest coś na rzeczy, 
skoro mnie za bieganie nagradzają. 
Może warto w to wejść, warto się 
przyłożyć, trenować, bo dobrze mi  
to wychodzi.

Od 2012 roku zaczęłam myśleć  
o biegach dłuższych: maratonach  
i ultra maratonach.

Biegające małżeństwo
– W 2013 roku mieliśmy  

z mężem plan, żeby startować w Bie- 
gu Rzeźnika. Wtedy to była trasa 
z Komańczy do Ustrzyk Górnych, 
przez Bieszczady, Połoniny – w linii 
prostej osiemdziesiąt kilometrów 
przez piękne tereny. 

Wielu osobom ten kultowy bieg 
się marzy, bo to jest bieg w parach,  
a niewiele jest biegów górskich,  
które się biegnie w parze z partne-
rem czy partnerką. A już na pewno 
nie wiadomo było, jak się biegnie  
w parze małżeńskiej. 

Swojego męża znam od dziecka, 
ponieważ nasi rodzice pracowali 
razem jako artyści cyrkowi. Moi ro-
dzice byli akrobatami, męża – ekwi-
librystami. Znaliśmy się jako dzieci, 
później straciliśmy ze sobą kontakt 
na wiele lat. Odnaleźliśmy się na  
studiach przez portal społecznościo-
wy Nasza Klasa i tak się zaczęła 

Na każdym biegu górskim są 
punkty odżywcze, gdzie można się 
zatrzymać, coś zjeść, przebrać się, 
zmienić buty. My myśleliśmy, że 
za każdym razem możemy się tam 
zatrzymać, że powinniśmy tę chwilę 
celebrować. Przebierać się, zmieniać 
buty, jeść kanapki. Tak naprawdę 
do końca nie wiedzieliśmy, jak to 
powinno wyglądać, więc dużo czasu 
straciliśmy. 

Nie myśleliśmy zresztą o kla- 
syfikacji, żeby coś wygrać, tylko  
myśleliśmy o tym, żeby bieg ukoń-
czyć. Mojemu Mariuszowi tak się  
to bieganie ultramaratonów spo- 
dobało, że już myślał wtedy o star- 
cie w Ultra-Trail du Mont-Blanc,  
jednym z najtrudniejszych ultra- 
maratonów terenowych w Euro- 
pie, biegnącym przez Szwajcarię,  
Francję i Włochy. 



Bieg się nazywa CCC: Cour-
mayeur – Champex – Chamonix 
– od trzech miast, które są w trzech 
państwach. Pierwsze we Włoszech, 
drugie w Szwajcarii, trzecie we 
Francji. Biegnie się przez te kraje  
i wszystkie miasta po kolei dookoła 
masywu Mont Blanc. Na początku  
w ogóle o tym nie myślałam, bo to 
jest niesamowite przeżycie. 

Dla niektórych ludzi to jest przy- 
goda życia. Żeby się tam dostać, 
ludzie latami zbierają punkty, bo 
nie każdy jest w stanie w ciągu roku 
pobiec trzy biegi kwalifikacyjne na 
sto kilometrów, żeby w następnym 
zakwalifikować się do CCC. Nie za-
wsze się udaje, a jeszcze trzeba mieć 
szczęście, by wśród setki chętnych 
zostać wylosowanym. My to szczę-
ście mieliśmy. 

Ja ogólnie biegam bez kijów  
i mam taką technikę, że jak podcho- 
dzę pod górę, to wspieram się na udach  
i pochylam, żeby było troszeczkę 
bliżej stoku, albo wchodzę wyprosto-
wana, ręce na biodrach i wspinam się 
na palcach. Wtedy bardziej pracuję 
łydkami. Moja technika w górach  
w Polsce się sprawdza, bo u nas nie 
ma aż takich przewyższeń. 

Alpy to zupełnie inna bajka.  
Tam wszyscy pracują z kijami.  
Nie powiem, że jest to takie nordic 
walking, ale jest dużo pracy siłowej  
i dużo ciężkich podejść. Można  
powiedzieć, że te biegi dzieli się na 
odcinki od punktu do punktu i jest 
chyba dziewięć punktów odżyw-
czych. Patrząc na mapkę biegu, 
odnosiło się wrażenie, że człowiek 
będzie szybko trafiał z jednego 
punktu do drugiego, natomiast prze-
wyższenia były ogromne. Odległość 
niewielka, ale różnica wysokości 
powodowała, że na dotarcie z punktu 
do punktu położonego wyżej potrze-
ba było dwóch lub trzech godzin. 

Dookoła Mont Blanc 
– Rok później, nie zdając sobie 

sprawy, z czym przyjdzie nam 
się zmierzyć, wyjeżdżaliśmy do 
Szwajcarii. Miałam za sobą już 
kilka górskich biegów, w 2013 roku 
zrobiliśmy z mężem jeszcze ultra 
maratoński Bieg 7 Dolin w Krynicy 
Górskiej, przeznaczony dla biega-
czy z doświadczeniem w zawodach 
górskich, który był kwalifikacją do 
Ultra-Trail du Mont-Blanc, ale nie 
wiedziałam, czy z biegiem na sto 
kilometrów w Alpach, przy róż- 
nicy wzniesień 6100 m n.p.m.  
sobie poradzę.  

Mariusz się śmiał, że zdecydo- 
waliśmy się na start w nieoficjalnych  
mistrzostwach świata biegów gór-
skich. Ja podeszłam do tematu w ten 
sposób, że co będzie, to będzie. Zo- 
baczymy. Przygotuję się tak, jak po-
trafię. Bieg był pod koniec sierpnia,  
a ja, ponieważ jestem nauczycielką  
i zawsze na koniec wakacji mam 
radę pedagogiczną, to sobie wymy-
śliłam, że pojadę zaraz po radzie  
i w Chamonix będę dzień przed 
startem. 

Mąż pojechał tydzień wcześniej, 
by się w Alpach zaaklimatyzować, 
bo bez tego mogą się u biegaczy 
pojawić problemy z chorobą wyso- 
kościową czy złe samopoczucie.  
Ja przyjechałam na start. Przeno-
cowałam z mężem pod namiotem 
w Chamonix, a o piątej rano była 
pobudka, bo nie startowaliśmy  
z Chamonix, tylko z miejscowość 
Courmayeur we Włoszech. Na start 
zawieziono nas autokarami tunelem 
pod Mont Blanc. 

Start był około 9.00, a ja prosto 
po podróży. Obudzona o piątej rano 
już na starcie byłam nieprzytomna. 
Przede mną było sto kilometrów do 
pokonania w górach.

Pierwsze podejście było na trzy 
tysiące metrów. Konkret na dzień  
dobry. Piętnaście kilometrów pod 
górę i trzy tysiące metrów w górę. 
Gdy zbiegłam, to już czułam, że 
będzie ciężko, a to było dopiero pięt-
naście kilometrów ze stu. 

Jadłam żele, które miałam,  
i z każdym podejściem, z każdą gór- 
ką czułam się źle. Już było tak, że  
gdy szłam pod górę, to miałam zaw- 
roty głowy. Robiło mi się niedobrze,  
miałam kołatanie serca. To były 
objawy braku aklimatyzacji. Poko-
nywanie marszem takiej trasy byłoby 
na pewno lżejsze. Mogłabym iść, ro- 
bić sobie przerwy, kiedy chcę, a tu 
jestem na zawodach, wchodzi się na 
wysokie tętno, jest duży wysiłek, 
prawie w ogóle się nie je normalnego 
jedzenia, tylko te żele.  

Punkty odżywcze na biegach  
we Francji są bardzo dobrze wypo-
sażone. Organizatorzy dbają o to, by 
było wszystko. I kiełbasa, i zupa,  
i jak ktoś lubi kanapki, słodkie bułki 
i cola, bo cola jest świetnym odmu-
laczem i biegacze ultra bardzo często 
ją piją. Ma bardzo dużo cukru, ale 
też właściwości hamujące dolegliwo-
ści jelitowe. 

Potem nastała noc, zrobiło się 
zimno, zaczął padać deszcz i tam, 
gdzie na trasie nie było kamieni, 
robiło się jedno wielkie błoto. Prak-
tycznie nic nie widziałam. Wyję-
łam z plecaka (który ważył sześć 
kilogramów, bo musiałam zgodnie 
z listą mieć ze sobą kurtkę, spodnie 
przeciwdeszczowe, bandaże elasty- 
czne, kubki turystyczne i latarki) 
latarkę czołówkę, ale była taka mgła, 
że przy tej jednej czołówce nadal 
nic nie widziałam. Żeby cokolwiek 
widzieć, musiałam mieć dwie. 

Podejścia były bardzo trudne. 
Momentami szło się wąskim kory-
tarzem na skale, a pod spodem było 
urwisko. Po jednej stronie skała,  

po drugiej urwisko i ciemno. Pamię-
tam, że wyłączyłam sobie z zegarka 
pomiar czasu, tylko działałam na sa-
mym wysokościomierzu. Wszystkie 
zegarki w biegach ultra szybko stają 
się bezużyteczne, bo jak człowiek 
biegnie kilkanaście godzin, to mało 
który wytrzyma bez doładowania. 

Wiedziałam, ile mam do szczy- 
tu, wiedziałam, na jaką wysokość 
muszę wejść, a zawsze na dole był 
punkt. Trzeba było zdobyć górę, 
zbiec z niej, punkt i do następnego 
punktu. Patrzyłam, że jeszcze mam 
200 m, 300 m i to było jak w książ-
kach o himalaistach, kiedy się czyta, 
że mają tak blisko, a okazuje się,  
że jednak tak daleko. 

Przy zmęczeniu, przy dużym 
przewyższeniu jest trudno podejść 
taki kawałek. Z każdą górką byłam 
coraz bardziej zmasakrowana. Mia-
łam nawet taki moment, że usiadłam. 
Myślałam, że siadam na kamieniu,  
a to było błoto. Usiadłam i zaczę- 
łam płakać. 

Pomyślałam: „No, nie. Przeje-
chałam półtora tysiąca kilometrów, 
zorganizowałam sobie opiekę nad 
dziećmi, wyjazd, pobyt. A teraz nie 
wiem, gdzie jestem, i co? Mam zre-
zygnować tu, w jakimś miejscu,  
z którego i tak muszę dojść do jakie-
goś punktu? Jak bym chciała teraz 
zrezygnować, to nawet nie mogę”. 
Ale szedł Japończyk, poklepał mnie 
po ramieniu i pocieszył po angielsku, 
mówiąc: „Nie przejmuj się. Jeszcze 
tylko trzydzieści pięć kilometrów do 
mety”. Te trzydzieści pięć kilome-

trów wydawało mi się wtedy taką 
abstrakcją, że rozpłakałam się  
jeszcze bardziej. Podniosłam się  
i zadzwoniłam do męża. Jemu lepiej 
szło i był bliżej mety. Powiedział mi: 
„Ja już powoli kończę bieg, ale ty nie 
rezygnuj. Walcz. Dasz radę. Masz 
dużo czasu do limitu. Idź po prostu 
swoim tempem”.

Podbudowana, starałam się robić 
wszystko w swoim tempie, ale tuż 
przed punktem na osiemdziesiątym 
kilometrze trasy skręciłam nogę.  
To było już nad ranem i byłam bar-
dzo zmęczona. Pomyślałam: „Teraz 
już jest po biegu”. Byłam na trasie 
ponad dwadzieścia godzin. Biegłam 
cały dzień i całą noc. Walczyłam  
z ogromnym zmęczeniem. 

Nad ranem miałam już takie  
momenty, że biegnę i śpię, biegnę  
i śpię. Biegnę, ale cały czas zamykają 
mi się oczy. To, co mnie obudziło, 
co spowodowało wyrzut adrenaliny, 
to widok biegacza, który też miał 
problemy z koncentracją i po prostu 
spadł ze stoku. Wzięłam się w garść. 
Około szóstej rano zrobiło się widno. 

Znalazłam w krzakach dwa 
zwykłe kije i biegłam z nimi, a czasu 
było coraz mniej. Byłam na granicy  
limitu, kończył się bieg, więc mu- 
siałam podkręcić tempo, a na sa-
mych nogach, które były już bardzo 
zajechane, nie dałabym rady. Do 
Chamonix było porządne podejście 
o wschodzie słońca i wiedziałam, 
że muszę je zrobić dobrym tempem. 
Kije mi w tym pomogły.

…dla niektórych ludzi  
to jest przygoda życia

fot. Jacek Deneka
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Panią Ewelinę Świtek spotkaliśmy jakieś dwa czy 
trzy lata temu na półkoloniach organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Dobra Wola”. Był sierpień, wakacje,  
a ona wśród niepełnosprawnych dzieci. Co zadecydowa- 
ło o tym, że wybrała taki pomysł na ich spędzenie? 

– Pierwsze spotkanie z wolontariatem to był szok –  
wspomina pani Ewelina. – Sześćdziesiątka niepełnospraw- 
nych dzieci na szkolnej sali gimnastycznej w Łazach i ja. 
Miałam wtedy piętnaście lat. Pomysł na takie spędzenie 
wakacji pojawił się dwutorowo. Z jednej strony tata, który  
zawsze miał społeczne zapędy, z drugiej siostra cioteczna,  
Asia, która pomagała w Stowarzyszeniu „Dobra Wola” 
Jacka Zalewskiego. 

To ona, jako wychowawca pracowała na półkolo- 
niach z dziećmi niepełnosprawnymi i któregoś dnia za- 
brała mnie ze sobą. Zostałam tam prawie dziesięć lat.  
Wcześniej nic o takich ludziach nie wiedziałam. Jak każ- 
dy z nas miałam oczywiście z nimi kontakty, wiedziałam,  
że takie dzieci są, ale nic poza tym. Mówię „dzieci”, ale 
wtedy oni byli często starsi ode mnie. Mieli po osiemna-
ście, dziewiętnaście lat. 

Pamiętam, że kiedy wróciłam do domu z tego pierw- 
szego spotkania z nimi, przez godzinę siedziałam i próbo- 
wałam ogarnąć wszystko, co widziałam. Zostałam wrzucona  
na głęboką wodę, ale się utrzymałam. Nie utonęłam. Te dzie- 
ci dawały mi tyle radości, że to okazało się najważniejsze.

Gdy o wschodzie słońca,  
gdzieś na wysokości dwóch tysięcy  
metrów w Alpach weszłam na ska- 
ły, to było coś pięknego. To była 
abstrakcja. Z jednej strony uradowa- 
ny i oderwany od rzeczywistości 
człowiek, a z drugiej tak ogromne 
zmęczenie, że nie wiadomo, czy czło- 
wiek bardziej się cieszy, czy jest 
bardziej zmęczony. 

Meta
– Pamiętam, że kiedy byłam 

przed Chamonix, zadzwoniłam do 
męża, który już był na miejscu i wy-

Gdy ma się piętnaście lat, to liczą się koleżanki, koledzy,  
wspólne ogniska, wypady do kina i pierwsze samodzielne wakacje.  
Po głowie krążą muzyczne przeboje, szkoła nie zawsze pociąga, 
ale pojawiają się już pierwsze plany na przyszłość. W tym  
gorącym okresie znaczenie słowa „wolontariat” niektórzy spraw-
dzają w słowniku. Tylko nieliczni podejmują decyzję, by pomagać  
innym, zmienić priorytety i do wolontariatu dorosnąć. 

szedł kibicować mi, jak wbiegałam. 
Metę osiągnęłam po 26 godzinach  
i 10 minutach i to było niesamowite 
uczucie. To było coś tak wielkiego, 
że później bardzo długo obawia-
łam się wystartować w biegu na sto 
kilometrów. Bo z jednej strony było 
to wspaniałe przeżycie, niesamowi-
ta przygoda, a z drugiej strony tak 
dostałam w kość, że psychicznie 
zaczęłam się bać. 

Nabrałam respektu do biegów 
górskich, zwłaszcza w tak ciężkim 
terenie, i stwierdziłam, że chcę to 
robić. Wtedy wpadłam na pomysł, 

Patrycja Dettaff o swoim  
górskim bieganiu opowiadać może 
bardzo długo, bo ma o czym. Każdy 
bieg, każdy start to inna, fascynująca 
historia. Biegająca pani od WF-u 
w szkole w Mrokowie jest mamą 
dwóch synów, dziewięcioletniego 

Wolontariuszka

fot. z archiwum prywatnego E. Świtek

…wpadłam na pomysł, 
żeby zacząć biegać  
maratony górskie

żeby zacząć biegać maratony górskie. 
One stały się moim dystansem, po 
którym się dość szybko regenerowa-
łam. Byłam w stanie przebiec rocznie 
sześć górskich maratonów.  

Jestem żywym dowodem na to, 
że jak się chce, to można osiągnąć 
wszystko. Nawet trenować biegi gór- 
skie, mieszkając na Mazowszu. Gdzie  
trenuję? Biegam na górce w Magda- 
lence, ale są także inne piękne miej-
sca do biegania w naszej gminie i na 
wszelki wypadek zawsze dodaję, że 
Wilcza Góra, gdzie mieszkam, nie 
jest w górach, tylko w Lesznowoli.  

Olka i trzyipółletniego Daniela.  
W ciągu dziesięciu lat przebiegła 
pięćdziesiąt siedem maratonów  
w kraju i za granicą. Pierwszy gór- 
ski maraton w 2016 roku wygrała, 
będąc karmiącą mamą kilkumie-
sięcznego Daniela. ■



Metoda prób i błędów
– Opiekowałam się dziećmi z zespołem Downa,  

z porażeniem mózgowym, z wadliwym chromosomem 
X. Jeśli ktoś ukończył pedagogikę specjalną i miał pod-
stawy medyczne czy psychologiczne, to wiedział, czego 
może się po tych dzieciach spodziewać. Ja nie wiedzia-
łam. Nie miałam potrzebnej wiedzy. Do wszystkiego 
musiałam dochodzić metodą prób i błędów. Kierować  
się instynktem, a potem bazować na doświadczeniu  
i obserwacji. 

Wiedziałam, że jednemu chłopcu podoba się, jak  
rysuje, a drugiemu nie podoba się, gdy gra w piłkę.  
Musiałam obserwować ich na wycieczkach, by wiedzieć, 
czy dadzą radę, bo wyprawy czasami były naprawdę dłu- 
gie. Ta praca wyrobiła we mnie odporność psychiczną.  
Z jednej strony były to półkolonie i czas wakacji, z dru- 
giej – zderzenie z zupełnie innym światem i często nie-
spodziewanymi reakcjami.

Był taki trudny chłopiec, Ksawery. Nie pamiętam,  
na co chorował, ale nieraz wracałam do domu podrapana 
i opluta przez niego. On w ten sposób się wyładowywał. 
Miał taką metodę ekspresji. Nie porozumiewał się z nami 
za pomocą mowy, bo nie mógł, a swoje niezadowolenie 
wyrażał w inny sposób. Jego reakcje były dla nas przykre 
i nieprzyjemne, bo nikt nie lubi dostać w twarz, ale z dru- 
giej strony miałam świadomość, że nie można go za to 
winić. Jemu nie powie się tak, jak zdrowemu dziecku: 
„nie wolno bić, nie wolno pluć”, bo tego i tak nie zrozu-
mie. To do niego nie trafi. 

moja Lesznowola
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Wolontariat dał mi siłę
– Z tego całego doświadczenia wyniosłam więcej  

siły – opowiada pani Ewelina. – Jestem w stanie więcej  
znieść, ale też i więcej zrozumieć. Mam też więcej em- 
patii. Myślę poza tym, że bardziej docenia się własne 
zdrowie. Ja mogę sobie gdzieś wyjechać, popracować 
albo spędzić czas ze znajomymi, a te dzieci nie. 

Najbardziej chyba było to odczuwalne w kontakcie  
z dzieciakami po porażeniu mózgowym, bo one psychicz- 
nie były bardzo sprawne, a to, co ich ograniczało, to było 
ich ciało. Miałam wtedy piętnaście, szesnaście lat i były 
dziewczynki dziewiętnasto- czy dwudziestoletnie. Dla 
nas, zdrowych dziewczyn, to okres, kiedy zaczynamy 
oglądać się za chłopakami. I one bardzo chciały porozma- 
wiać na ten temat. Czy ja mam chłopaka, czy się z kimś 
spotykam? 

Bardzo były chłonne takiej wiedzy, a jednocześ- 
nie było im przykro, bo miały świadomość, że ich to 
może nigdy nie spotkać. I tu chyba był mój największy 
ból. Było mi ich po prostu szkoda. Z jednej strony były 
bardzo sprawne, myślące, chodziły do szkoły, zdawały 
maturę, a tu była blokada cielesna i nie można było  
jej pokonać.

Czasami choroby tych dzieci były kwestią gene- 
tyki, że gdzieś tam, w którymś pokoleniu coś się wyda- 
rzyło, ale często były to po prostu przypadki losowe. 
Opiekowaliśmy się rodzeństwem bliźniąt z Góry Kalwa-
rii. Chłopiec całkowicie zdrowy, dziewczynka z poraże-
niem mózgowym.

Był ośmioletni Tomek, który ma dwóch starszych 
braci i jednego młodszego – wszyscy zdrowi. Jednak 
w dużej mierze te choroby to loteria. Teraz jest więcej 
badań, które kobiety w ciąży mogą przechodzić, ale  
dziesięć lat temu to też było na innym poziomie. 

Jeden z ojców, którzy przyjeżdżali do „Dobrej Woli”, 
powiedział kiedyś w wywiadzie, że byli z żoną w szoku. 
Chłopcy do roku, czy półtora normalnie się rozwijali,  
a potem okazało się, że coś jest nie tak. Przy kolejnej kon- 
troli stwierdzono, że to wadliwy chromosom X. Chłopcy 
zatrzymali się na etapie rozwoju sześcio- czy siedmio- 
latka. Fizycznie rosną, rozwijają się, ale psychicznie  
jest zastój. 

Pamiętam Monikę. Przyjechała na pierwsze pół- 
kolonie. Dwudziestoparolatka z zespołem Downa. Nigdy  
nie było wiadomo, w jakim będzie humorze. W dobrym 
czy w złym. Jak przyjeżdżała w dobrym, to siedziała  
i mówiła: „Jesteś piękna, jaka jesteś laska, masz cudow-
ne włosy”. Gdy następnego dnia miała zły humor, byłam 
starym, brzydkim Harrym Potaszem.  

Reakcje tych dzieci były nie do przewidzenia.  
Nie dało się ich wyczuć. Ja na przykład wiem, jak zare-
aguję na widok pająka albo na huk. Pewnie się przestra-
szę. A oni stoją i są zafascynowani, bo coś się rusza, coś 
się wokół nich dzieje. Dlatego nie wiadomo, czego się 
spodziewać. Czy zareagują w ten sam sposób, co my, czy 
w zupełnie inny – i to też jest fascynujące.

Ja się boję, a dziecko stoi, jakby zobaczyło nowy 
świat. Ciężko jest wejść w psychikę człowieka zdrowego, 
a co dopiero chorego. Mój chłopak jest psychologiem, więc  
pewnie na ten temat mógłby się dogłębnie wypowiedzieć.  
Myślę jednak, że to też była moja zaleta w pracy z dzieć- 
mi. Ja nie sugerowałam się książkami, podręcznikami, 
tym, co mi wykładowcy do głowy nawtykali, tylko intuicją.  
Raz wychodziło lepiej, raz gorzej, ale skutek był taki,  
że i dzieci były zadowolone, i ja.

Od początku się tych dzieci nie bałam. Często  
boimy się czegoś, czego nie znamy. U mnie w tym przy- 
padku tego nie było. Bardziej uważałam, żeby podopiecz- 
nego nie złapać za mocno, gdy prowadziłam go za rękę, 
źle nie przytrzymać, bo oni czasami mieli obniżone lub 
podwyższone progi bólu. Bardziej się bałam, że mogę 
w jakiś sposób dziecku zaszkodzić, niż tego, że mnie na 
przykład ugryzie.

…pierwsze spotkanie  
z wolontariatem to był szok

…z tego całego  
doświadczenia  

wyniosłam więcej 
siły
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…tylko nieliczni  
podejmują decyzję, by 

pomagać innym
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Było też kilka takich przypadków, kiedy niepełno-
sprawne dziecko miało młodsze, sprawne rodzeństwo.  
I dla mnie to było zdumiewające, bo nie wiem, czy bym 
się zdecydowała na drugie dziecko, rodząc pierwsze  
niepełnosprawne. Trochę bym się bała. Tym bardziej  
że wiem już trochę na ten temat, ale… tylko trochę. Nie 
wiem tego wszystkiego, z czym stykają się rodzice na  
co dzień obcujący z chorymi dziećmi.

Fajne czasy
– Przychodził sierpień i wiedziałam, że przez  

miesiąc jest „Dobra Wola”. Koleżanki mówiły: „Chodź, 
gdzieś wyjdziemy”, a ja odpowiadałam, że nie mam siły, 
bo wiedziałam, że kierowca przyjedzie po mnie około  
6 rano, więc jeśli sobie wyjdę na ognisko, to marne 
będzie moje życie dnia następnego. Ale dla mnie to były 
fajne czasy i pozostały po nich dobre wspomnienia. 

Z jednej strony były te dzieci, z drugiej kadra wy- 
chowawców i wolontariuszy. Na początku półkolonii tak  
byliśmy dobierani, że przez jeden wspólny miesiąc bar-
dzo się ze sobą zżywaliśmy. Zawsze mogliśmy na siebie  
liczyć. Jeżeli ktoś potrzebował na chwilę odejść i odet- 
chnąć, to mówił: „Kasia, Basia zostaniesz na chwilę?”.  
I miał czas dla siebie. Wszystko działało jak dobrze naoli- 
wiona maszyna. 

Koszty, jakie ponosiłam, pracując z dziećmi, były 
niewielkie wobec tego, co od nich otrzymywałam.  
One się po prostu cieszyły, gdy nas widziały. Bywało 
tak, że z jednymi dziećmi nie widzieliśmy się cały rok, 
inne pojawiały się jeszcze na Tata Spartakiadzie albo 
wspólnym sadzeniu lasu i wtedy się spotykaliśmy. Z nie- 
którymi jednak widzieliśmy się tylko w sierpniu, raz  
w roku. I one witały nas z uśmiechem, pamiętały nas  
z poprzednich lat. Nawet te, z którymi – wydawać by się 
mogło – mamy niewielki kontakt, gdy nas zobaczyły,  

to albo się uśmiechnęły, albo chociaż pokiwały głową  
i już było wiadomo, że nie zapomniały. 

Myślę, że one wiedzą więcej, niż nam się wydaje. 
Może nie potrafią powiedzieć, czego chcą, ale odczuwają 
bardzo wiele. Czasami bywało i tak, że pojawiali się  
wychowawcy, którzy przychodzili na półkolonie na zasa-
dzie „dorobię sobie w wakacje”. I dzieci potrafiły to wy-
czuć. Nie miały z nimi już takiego kontaktu, jak z nami. 
My organizowałyśmy różne zabawy, skakanie, bieganie, 
malowanki – wszystko, co nam przyszło do głowy,  
a oni przychodzili przepracować swoje osiem godzin. 
Dzieciaki wiedziały, że coś jest nie tak.

Pojawiali się też uczniowie, którzy zgłaszali się  
do wolontariatu, bo kończąc gimnazjum, dostawali za 
to dodatkowe punkty w rekrutacji do liceum. I dla tych 
punktów zostawali na krótko ochotnikami. A kiedy mijał 
tydzień, podchodzili do mnie i mówili: „Możesz iść do 
pana Jacka, żeby mi napisał zaświadczenie?”. A ja na to: 
„Poczekaj. Powiedz mi, ile razy tu byłeś i co zrobiłeś,  
to wtedy ja pomyślę, czy ci napiszemy zaświadczenie”. 

Wolontariat dla mnie okazał się czymś, w czym się 
łatwo odnalazłam, ale sama nigdy jakoś nikogo tym  
wolontariatem nie zaraziłam. Znajomi często pytali mnie, 
co robię, jak to wygląda, byli ciekawi, ale nie na tyle, by 
spróbować. Jedyną osobą, która się skusiła, była Martyna 
Sobczyk i ona przyjeżdżała z nami przez dwa, trzy lata, 
a potem dalej poszła w wolontariat. Ale to był wyjątek. 
Siostra rodzona Asi – opowiadałam o niej na początku, 
że zaraziła mnie wolontariatem i sama pracowała jako 
wychowawca – pojechała z nami raz i powiedziała, że już 
koniec. Stwierdziła, że to nie dla niej. 

Przez pięć lat byłam wolontariuszką, a przez cztery 
kolejne wychowawcą, albo pomocą wychowawcy na 
półkoloniach. Potem przez pewien czas miałam ambit-
ne plany. Myślałam o resocjalizacji albo o pedagogice 
specjalnej. W końcu zdecydowałam się na politologię, 
choć najbardziej ciągnie mnie w stronę tłumaczeń z an-
gielskiego i pewnie to ostatecznie będę robić zawodowo. 
Zajmowanie się dziećmi niepełnosprawnymi wymaga 
nie tylko siły psychicznej, ale i fizycznej. Jestem po 
operacji kręgosłupa i rodzice trochę się obawiali, że jak 
źle dźwignę, może się to dla mnie nie najlepiej skończyć. 
Zrezygnowałam więc z pierwszych planów, ale samo 
zamiłowanie do dzieciaków i do pracy z nimi zostało.

Czasami ktoś mnie pyta, czy ta moja operacja,  
bo miałam skoliozę, wpłynęła jakoś na decyzję o tym, 
że postanowiłam pomagać dzieciom niepełnosprawnym. 

Odpowiedź brzmi: nie. Jedno z drugim nie miało nic 
wspólnego. Jedynym elementem wspólnym jaki zauwa-
żam, był sposób myślenia, w jaki podeszłam zarówno  
do operacji, jak i do decyzji o pracy z dziećmi. Wiedzia-
łam, że musi być dobrze. Wtedy podczas zabiegu od mar-
twienia się byli rodzice. Ja uznałam, że wszystko szybko 
się zagoi, wyjdę ze szpitala, wrócę do szkoły i po krzy- 
ku. Takie miałam wtedy i takie mam teraz nastawienie.  
Musi być dobrze.

Lubię poznawać ludzi
– Dziś, z perspektywy czasu, mogę już wyciągać 

wnioski. Myślę, że to, iż tamte pierwsze półkolonie  
z dziećmi niepełnosprawnymi rozwinęły się w dłuższy 
związek, było kwestią mojego ogólnego wychowania. 
Zawsze byłam dzieckiem, które lubiło poznawać nowe 
osoby. Rodzice dbali o to, żeby były lekcje tańca czy 
angielskiego i żebym zawsze była wśród dzieci. Oni sami 
są z natury bardzo towarzyscy i ja też tak byłam wycho-
wywana. Nigdy nie chowali mnie pod kloszem. Dlatego 
było mi łatwiej nawiązywać stosunki z innymi ludźmi, 
czy pełnosprawnymi, czy niepełnosprawnymi.

 Tata mówił: „Chodź, pojedziemy” i jechałam.  
Ale też mam pewność, że zawsze wiedział, na ile może 
pozwolić sobie wprowadzić mnie na inny, obcy teren.  

On całe życie był społecznikiem, dalej nim jest i faktycz-
nie mnie tym zaraził. I choć często mama widziała mnie 
zmęczoną, to nigdy nie powiedzieli: „Nie jedź, odpuść, 
zostaw”. Zawsze było wsparcie i zawsze namawiali, żeby 
próbować dalej.

Teraz uważam, że nasza dzisiejsza fantastyczna 
młodzież też powinna na dwa, trzy dni iść popracować 
z dziećmi niepełnosprawnymi. Jak patrzę przez pryzmat 
swojej pracy w szkole, to widzę, że liczy się telefon, 
konsola, komputer i to jest świat dzisiejszych nastolat-
ków. A gdyby tak przez tych kilka dni chociaż popchali 
wózek z niepełnosprawnym dzieckiem, to może by się 
coś przestawiło. Uważam, że fajnym pomysłem byłoby 
też poprowadzenie jakiejś prelekcji w szkole. Na terenie 
powiatu piaseczyńskiego są szkoły, do których chodzą 
dzieci niepełnosprawne. Wystarczy wejść do takiej 
placówki i od razu widać, że to dziecko jest outsiderem. 
Nikt nie podejdzie, nie zaprosi do zabawy, nie zapyta, 
co słychać czy chociaż lekcje odpisze. Próba zbliżenia 
jednej grupy do drugiej byłaby więc potrzebna. 

Pewnego dnia moi rodzice stwierdzili, że dla mnie 
spotkanie z tym innym światem może okazać się dobrym 
pomysłem, że może w jakiś sposób z tego później sko-
rzystam. Nigdy mnie nie zmuszali. A ja pierwszego dnia 
połknęłam bakcyla i się udało. ■
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Dla dzisiejszych piętnastolatków 
nasze członkostwo w UE to stan 
oczywisty. Dla tych nieco starszych 
to marzenie, które się spełniło. Kon- 
sekwencja decyzji podjętej 1 maja 
2004 roku. Od tego czasu wiele się  
zmieniło. Unia otworzyła nowe szanse  
i nowe możliwości. Wymusiła zmiany  
we wszystkich dziedzinach życia 
gospodarczego i społecznego. Otwo-
rzyła rynki i granice. Z unijnej ka- 
sy popłynęło blisko 160 mld euro,  
a z możliwości wyjazdu na europej-
skie uniwersytety skorzystało ponad 
180 tysięcy osób. 

Dziś wyrosło już całe pokolenie 
Polaków, które nie pamięta kolejek 
na granicach i kontroli paszportów. 

Piknik  
europejski

skiego: Ryszard Czarnecki z PiS  
i mieszkaniec naszej gminy Andrzej 
Halicki, reprezentujący Koalicję 
Europejską, PO. 

Debata pokazała, że bliższy 
słuchaczom był kandydat z naszej 
gminy niż gość. Andrzej Halicki 
czuł się swobodnie, bo był u siebie, 
wśród swoich. Ryszard Czarnecki 
był w nieco gorszej sytuacji i zdawał 
sobie z tego sprawę, bo przecież nie 
w jednych wyborach i nie z jednego 
okręgu startował. 

Debata, choć trwała tylko godzi-
nę, była potrzebna i interesująca,  
bo dostarczyła informacji i o mecha- 

nizmach unijnych, i o tym, czego 
możemy od kandydatów oczekiwać.

Jednocześnie pokazała jeszcze 
coś, co powinno niepokoić. Jak  
niewiele potrzeba, żeby merytorycz-
na dyskusja dwóch kandydatów za 
sprawą słuchaczy przerodziła się 
w wiec partyjny. Na szczęście dało 
się tego uniknąć, ale to dowodzi, 
jak bardzo ludzie są podzieleni. Nie 
umieją szanować poglądów przeciw-
nika politycznego, którego nie trak-
tują jak partnera w dyskusji tylko jak 
wroga, którego trzeba zwalczać.  
I ta uwaga tym razem nie odnosi się 
do obu debatujących panów. ■

I choć powoli wszystko powszech-
nieje, 15. rocznica przystąpienia do 
europejskiej wspólnoty jest doskona-
łą okazją do wspomnień, zabawy  
i poważnych rozmów.

Na stadionie w Lesznowoli spo-
tkali się ci, którzy postanowili uczcić  
unijną rocznicę. Był turniej wiedzy, 
europejskie koło fortuny, wesołe 
miasteczko, gry, konkursy, turniej 
piłkarski mini mistrzostwa Europy, 
występ zespołu Farben Lehre, a dla 
spragnionych zupa ogórkowa, grill  
i wata cukrowa. 

Najważniejszym wydarzeniem 
podczas pikniku europejskiego  
była debata, w której wzięli udział 
kandydaci do Parlamentu Europej-



W styczniu 2017 roku za sprawą 
diabelskiego Lucka, czarnego, roga-
tego kozła, posiadającego wszystkie 
cechy kozy kazimierzowskiej, w gos- 
podarstwie państwa Szymańskich 
przyszły na świat pierwsze kozie tro- 
jaczki. Dwie dziewczynki i chłop-
czyk. Byliśmy przy tym i w lutym 
2017 roku poinformowaliśmy o naro- 
dzinach Czytelników „mojej Lesz-
nowoli”. Potem potomstwo posypało 
się jak z worka. Na świat przyszło 
jeszcze sześć maleństw. Cztery ko-
ziołki i dwie kózki. 

Minęło kilkanaście miesięcy  
i gdy w majowy dzień znowu z sym- 
patii do koźląt i z ciekawości, jak  
się hodowla kozy kazimierzowskiej  
w naszej gminie rozwija, zajrzeliśmy 
do gospodarstwa, na łące była spora 
gromadka czarnych kóz. W osob- 
nej zagrodzie kilka małych koźląt,  
a z dala od wszystkich dumny z po- 
tomstwa tata. Już nie Lucek, który 
pojechał pracować nad rozwojem 
innego stada, tylko jego dorodny  
syn – Prezes.

moja Lesznowola
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Jak dzieci
Na pastwisku była z kozami  

pani Elżbieta. – One lepiej się czują  
i lubią, gdy z nimi jestem. Jeśli je zo-
stawię i pójdę, skubną trochę trawy  
i wrócą z pastwiska. 

– Bo to jest tak – wyjaśnia pani 
Żaneta – że przy mniejszych stadach, 
takich jak nasze, zwierzęta szybko 
się uczą, że są zależne od człowieka. 
Przy opiekunie czują się pewniej.  

Są zwolnione od obserwacji  
i czuwania, czy nic im nie zagra- 
ża. Wiedzą, że zrobi to za nich czło- 
wiek. Dlatego, gdy wychodzi się  
z nimi gdzieś dalej na łąki, które nie 
są ogrodzone, pilnują się człowieka. 
Gdy nie ma człowieka, pilnują się 
kozy, która w stadzie jest najsilniej-
sza, dominująca.

W małych stadach jest to  
proste do osiągnięcia, bo łatwiej 
nawiązać kontakt ze zwierzęciem. 
Natomiast gdy mamy w stadzie 
sto czy dwieście kóz, to już nie ma 
praktycznie możliwości nawiąza-
nia takiej bliskiej więzi. Trudno do 
każdej kozy podejść, zagadać, każdą 
pogłaskać, pokarmić z ręki, a to 
buduje bezpośrednie więzi.

Łatwo zauważyć, że koźlęta,  
które są w małych stadach i obser-
wują matki, widząc tę bliskość  
z człowiekiem, natychmiast zacho-
wują się jak matki, choć zawsze  
na początku, gdy wchodzi się do 
nich, sprawiają wrażenie lekko  
wycofanych.

Trzy lata temu, kiedy w Wilczej Górze 

pojawiła się pierwsza czarna, rogata koza 

kazimierzowska, pani Elżbieta Szymańska  

mówiła nam, że według jej babci kozę 

ulepił diabeł, bo pozazdrościł Bogu, który 

ulepił krowę. Tak czy inaczej, na wieść,  

że córka pani Elżbiety Żaneta zamierza 

sprowadzić do gospodarstwa i hodować 

czarne rogate kozy, pani Elżbieta stwier- 

dziła: „Diabły będziemy hodować”.  

I hodują. 

Sympatyczne
  diabełki

…już niedługo  
hodowcy będą mówili  

o kozie kazimierzowskiej  
z Lesznowoli 
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Kozie sery
– Skoro mamy kózki i mleko, 

trzeba było coś z tym mlekiem zro-
bić. Wpadłyśmy z córką na pomysł, 
że będziemy robiły serki – mówi 
pani Elżbieta. – Najpierw zrobiłyśmy 
partię dla siebie, a potem, ponieważ 
mleka było więcej, bo stado matek 
się powiększało, zaczęłyśmy mleko  
i serki sprzedawać. 

Robimy twaróg na swoje potrzeby, 
a także serki naturalne i smakowe, 
na przykład z czarnuszką, sezamem, 
kozieradką, orzechami włoskimi  
i czosnkiem niedźwiedzim, a zimą 
twarde serki dojrzewające. Na brak 
amatorów nie możemy się skarżyć, 
ponieważ ludzie coraz częściej szuka- 
ją zdrowego jedzenia, a kozie sery  
i mleko są bardzo zdrowe.

Serki kozie, gdy są świeże,  
do złudzenia przypominają mozza-
rellę. Trochę specyficzny smak mają 
sery dojrzewające, ale są klienci, 
którzy ten specyficzny smak sobie 
cenią. Mnie osobiście smakują jedne 
i drugie.

Muszę zaznaczyć, że kozie sery 
są serami podpuszczkowymi, a więc 
nie robi się ich ze zsiadłego mleka, 
tak jak to dawniej w domu robiły 
gospodynie. Trzeba najpierw mleko 
podgrzać, dodać podpuszczkę, po- 
tem pokroić skrzep, odczekać odpo- 
wiedni czas, odsączyć i przenieść  
do solarki. Cały proces trwa pra- 
wie dwa dni. 

Miałam nawet amatora na ser-
watkę, który mówił, że na trzy tygo-
dnie zalewa nią pewne zioło – nawet 
mówił jakie, ale nie chcę nikogo  
w błąd wprowadzać, więc nazwy  
nie podam. Podobno picie tego na-
lewu ma bardzo lecznicze działanie, 
bo odbudowuje całą florę bakteryjną. 
Opowiadam to, co mówił amator 
serwatki, który brał porcję trzy lit- 
rową, zalewał zioło i pił. Sama nie 
próbowałam. 

– Produkty kozie są prozdro- 
wotne – mówi córka pani Elżbiety, 
która kozy kazimierzowskie do  
Wilczej Góry sprowadziła i robi wła-
śnie doktorat na SGGW. – Wszyst- 
kie przetwory z mleka koziego  

Zresztą tak jak dzieci. Różnie 
reagują w zależności od wieku. Koź-
lęta, które mają zaledwie miesiąc, 
są bardzo towarzyskie i natychmiast 
podchodzą do człowieka. Gdy mają 
dwa miesiące, są już bardziej zaab-
sorbowane sobą.

W gospodarstwie państwa 
Szymańskich są nie tylko kozy, ale 
stajnie i konie do jazdy wierzchem, 
bowiem pani Żaneta, jako instruktor-
ka, prowadzi dla dzieci naukę jazdy, 
a dzieci przy okazji uczą się dbałości 
o konie.  

Kiedy kozy były na pastwisku, 
konie na wybiegu nie mogły docze- 
kać się swojej kolejki. Kręciły się 
przy ogrodzeniu i zazdrośnie obser-
wowały stadko kóz wśród zielonej 
trawy. Gdy tylko kozy opuściły  
pastwisko, a pani Elżbieta otworzy- 
ła ogrodzenie, konie popędziły galo-
pem na trawę. 

są zdrowe, bo tłuszcz i białka w ko- 
zim mleku są różne od tłuszczu i biał- 
ka mleka krowiego. 

W mleku krowim tłuszcz składa 
się, mówiąc obrazowo, z większych 
kuleczek, więc mleko jest bardziej 
żółte. Gdybyśmy postawili obok sie- 
bie naczynia z mlekiem kozim i kro- 
wim, to wyraźnie widać różnicę 
barwy. Mleko kozie jest białe. Prócz 
tego skład białka mleka koziego jest 
bardziej korzystny dla osób mają-
cych uczulenie na białka kazeinowe, 
bo mleko to ma mniej białka alfa s1 
kazeiny. Choć trafiają się kozy, które 
ten poziom kazeiny alfa s1 mają taki 
sam jak krowy. 

Kolejną sprawą w składzie ko- 
ziego mleka jest laktoza, czyli cukier 
mlekowy. Są osoby, które z uwagi na 
nietolerancję tego cukru nie mogą 
pić mleka krowiego, a kozie mogą, 
bo ta laktoza jest lepiej przyswajalna. 
Zresztą w ogóle mleko kozie i pro-
dukty z niego zrobione są dla osób  
mających problemy trawienne łatwiej 
przyswajalne niż mleko krowie. Spot- 
kałam się z naukowymi publikacja-
mi, których autorzy zwracali uwagę, 
że jogurty z mleka koziego są bardzo 
dobre dla chorych po chemioterapii,  
których organizm jest bardzo osła- 
biony i występują problemy z trawie-
niem pokarmów.

Stado
– W tej chwili we wszystkich  

stadach kozy kazimierzowskiej ma- 
my około trzydziestu pięciu matek.  
To znaczy, że tyle jest kóz w wieku 
powyżej dwunastu miesięcy. Są to 
kozy albo całkowicie w typie kozy 
kazimierzowskiej, albo bardzo zbli- 

żone. Mówię „we wszystkich stadach”,  
bo są w Polsce, w obrębie stu kilomet- 
rów od nas, trzy stada, które zajmują 
się hodowlą kozy kazimierzowskiej.

U mnie jest w tej chwili dzie- 
więć matek – mówi pani Żaneta.  
– Jest to stado średnie. Drugie stado, 
które w ubiegłym roku zaczęło z nami 
współpracować, jest mniejsze i jest 
jeszcze trzecie stado, w którym ma-
tek jest najwięcej. Z punktu widze- 
nia formalnego jesteśmy w tej chwili 
na etapie domawiania szczegółów  
z SGGW, a potem uczelnia złoży  
dokumenty o rejestrację rasy kozy 
kazimierzowskiej w Ministerstwie 
Rolnictwa. 

Gdy to nastąpi, będzie można 
założyć księgi rodowe i zacząć praw- 
dziwą hodowlę kozy kazimierzow-
skiej. Wtedy będzie już można mó- 
wić, że hodujemy kozy rasy kazimie-
rzowskiej, a nie kozy w typie rasy 
kazimierzowskiej.

W tym roku urodziło mi się je- 
denaście koźląt. W większości są to 
wnuki Lucka po jego synu, Prezesie, 
choć są również w tej jedenastce dzie- 
ci innego kozła. Lucek jest obecnie  
w innym stadzie i z moich informacji  
wynika, że jest bardzo łobuzowaty. 
Nie toleruje konkurencji drugiego 
kozła i robi się niebezpieczny. Pew-
nie hodowcy będą zmuszeni pozbyć 
się Lucka ze stada.

Tak to wygląda na dziś.  
Hodowla kozy kazimierzowskiej, 
której rasa pochodzi z Kazimierza 
nad Wisłą, u nas w Wilczej Górze 
pomału się rozwija i jak wszystko 
dobrze się ułoży, już niedługo  
hodowcy będą mówili o kozie kazi-
mierzowskiej z Lesznowoli. ■

…potomstwo posypało się 
jak z worka

...koźlęta 
są bardzo 

towarzyskie
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Kiedy skończył studia, jego stosunek do  
tej najpopularniejszej na świecie używki i głów- 
nego źródła kofeiny diametralnie się zmienił. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy 
dobrej kawy na polskim rynku nie było, pan 
Andrzej zaczął pracować przy kawie. Mówiąc  
dokładniej, zaczął sprzedawać w Polsce kawę 
jednego z największych producentów na świe- 
cie. Była to popularna dziś Lavazza. Kawa 
włoskiej firmy, którą Luigi Lavazza założył  
w 1895 roku.

Przygoda z kawą
– O wszystkim zdecydował przypadek, 

gdyż jako absolwent Akademii Wychowania  
Fizycznego powinienem być albo panem od  
WF-u, albo przewodnikiem wycieczek tury-
stycznych, a ja zajmuję się kawą – mówi pan 
Andrzej. – Byłem nawet sędzią na mistrzo-
stwach świata baristów. W 2007 roku sędzio-
wałem w Tokio, a rok później w Kopenhadze. 

sprzętem do parzenia kawy, pić kawę i uczyć 
się kawy. Stałem się nie teoretykiem, tylko 
praktykiem. Gdy dziś, żartując, mówię komuś, 
kto w kawie nie pracuje, że w ciągu godziny 
zrobię z niego „mistrza świata baristów”, to 
wprawdzie widzę na twarzy uśmieszek i niedo-
wierzanie, ale po godzinnym wykładzie przy 
ekspresie do kawy uśmieszek znika. 

Delikwent dostaje do degustacji espresso 
czy cappuccino i wie, czy zostało zrobione 
dobrze czy nie. Jeśli dobrze, wie dlaczego, jeśli 
źle, też wie, co zostało nie tak zrobione.

Dobra kawa
– Przeciętny konsument, który pije kawę, 

ocenia ją według własnego smaku. Albo mu 
smakuje i mówi wtedy, że jest dobra, albo mu 
nie smakuje i mówi, że jest niedobra. A to nie 
do końca jest prawda. Bo to nie kawa jest dobra 
czy niedobra, tylko to, co zostało podane  

Moi profesorowie na akademii mówili, że studia wychowania 
fizycznego powinni zaliczyć wszyscy, a dopiero potem gdzieś  
pójść i zastanawiać się, co dalej w życiu robić. Sport bowiem jest 
taką dziedziną, którą widać. Wystarczy spojrzeć na człowieka i już 
się wie, czy sport uprawiał. 

Sport poza tym uczy wytrwałości i determinacji, sprawia, że 
ludzie, którzy dłużej go uprawiali, są bardziej otwarci. Może spra-
wiły to porażki i sukcesy, które nierozerwalnie wiążą się z upra- 
wianiem sportu, może kontakty z ludźmi, może wyjazdy, ale tak 
jest. Są to ludzie otwarci i ja do nich należę. 

Gdy kończyłem szkołę średnią, zadałem sobie pytanie, co  
lubię w życiu robić. Odpowiedź była prosta. Nic. Szkoła mnie tro-
chę irytowała, pasji żadnej nie miałem, jedyne, co lubiłem, to być  
z kolegami na podwórku i grać w piłkę. 

Skoro taka była odpowiedź, to z niej wynikało drugie pytanie. 
Czy jest taka szkoła, która może być kontynuacją tego mojego siedze- 
nia na podwórku? I wtedy doszedłem do wniosku, że jest. Akademia  
Wychowania Fizycznego. Wtedy o AWF myślałem jak o uczelni,  
w której codziennie w coś się gra, a w piłkę nożną to już na pewno. 

Na pierwszym i drugim roku studiów zostałem sprowadzony  
na ziemię i zrozumiałem, jak bardzo się myliłem, ale studia skoń-

czyłem i mile ten czas wspominam. Szczególnie te miesiące,  
kiedy jako wychowawca wyjeżdżałem na obozy sportowe z dzieć-
mi, które wtedy nie siedziały przed komputerami, tylko zgodnie  
z naturą, jaką mają dzieci, były w ruchu na świeżym powietrzu. 

Dlaczego mając do wyboru AWF w Krakowie, Katowicach 
i Wrocławiu, wybrałem Wrocław? Bo kiedyś, jako chłopak, 

byłem na jakimś obozie sportowym we Wrocławiu i bardzo mi się  
spodobało miasto. Dziś, z perspektywy lat, mogę powiedzieć, że 
tego wyboru nie żałuję, bo to był wspaniały, najdłuższy okres mo- 
jego pobytu w jednym miejscu. Tam zresztą rozpoczęła się moja 
kariera zawodowa, która z moim wykształceniem niewiele ma 
wspólnego. Za to wiele – jak wspomniałem – z kawą. Zaczęło się, 
jak to często w życiu bywa, od przypadku. 

W czasach studenckich wielu moich kolegów wyjeżdżało pod-
czas wakacji i dorabiało za granicą. Ja im pomagałem. Ponieważ 
miałem pewną łatwość w nawiązywaniu kontaktów i znałem już 
dość dobrze środowisko wrocławskie, to gdy kolega, który rozwijał 
kawowy interes, poprosił mnie o pomoc, chętnie się zgodziłem.

Czułem, że to jest sprawa przyszłościowa, i po pewnym czasie 
rozpoczęliśmy współpracę na poważnie. Zacząłem się zajmować 

Kawa  
kawie  
nierówna

Gdy Andrzej Zych z Łozisk był studentem Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, kawy nie pił, bo nie lubił.  
Traktował kawę jako napój zbędny. 
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w filiżance. To, co zrobił lub zrobiła osoba  
parząca kawę za barem, czyli barista lub bari- 
stka, dawniej kawiarz lub kawiarka, którzy 
znają gatunki kaw, sposoby ich przyrządza-
nia, prawidłową obsługę ekspresów do kawy, 
rodzaje mleka i sposoby podawania.  

Gdy na poważnie wszedłem w kawową  
branżę, po roku, dwóch latach, po wielu szko- 
leniach myślałem, że znam się już na kawie. 
Dziś, po dwudziestu kilku latach pracy, mówię:  
„Boże, jakim ja byłem kawowym głupkiem 
dwadzieścia lat temu. Trudno takiego spotkać”. 
Teraz dopiero zrozumiałem, ilu rzeczy jesz- 
cze nie wiem. 

To jest trochę tak, jak z baristami. Nauczy-
my ich spieniać mleko, parzyć kawę, technicz-
nie potrafią przy ekspresie zrobić wszystko. 
Wiedzą, co to jest espresso, arabica, robusta, 
cappuccino, ale świat kawowy jest tak szeroki, 
że to tylko kropla wiedzy.

Rodzajów kawy jest wiele. Dwa dostępne 
na rynku najpopularniejsze gatunki produko- 
wane do celów spożywczych to arabica i ro-
busta. Każda ma swoich zwolenników, którzy 
potrafią rozróżnić ich smak i aromat. Są to 
kawy, które najlepiej się uprawia, krzewy ich 
są bardzo plenne, a ziarna chętnie kupowane.

Kawa jak wino
– Miałem kiedyś szczęście uczestniczyć  

w bardzo intensywnym, kilkudziesięciogodzin- 
nym kursie o winie, organizowanym przez 
międzynarodową organizację, zajmującą się 
przyznawaniem różnych certyfikatów. W tym 
wypadku był to certyfikat sommeliera – dorad-
cy, kelnera specjalizującego się w podawaniu 
wina, specjalisty w dziedzinie wiedzy o winie 
i jego degustacji. 

Kurs był płatny, trudny, a egzamin koń- 
cowy zdała tylko połowa ze stu uczestników. 
Na tym kursie utwierdziłem się, że kawa i wino  
mają wiele cech wspólnych. Prowadzący kurs 
powiedział, że Włochy są krajem, w którym 
prawie każdy region ma wielkie winnice,  
ma swoje winne szczepy i swoje wino. Że zna  
we Włoszech tysiące ludzi pracujących w bran- 
ży winiarskiej, którzy są znawcami win,  
ale tylko dwóch, którzy naprawdę znają się na 
winie. Ta reszta znała się na winie włoskim. 
Tylko włoskim. 

Z kawą jest mniej więcej tak samo. Jest 
arabica, która ma wiele odmian. Jest na przy-
kład odmiana Bourbon, wytwarzająca wiśnie 
o czerwonych i żółtych owocach, i Pacamara 
– hybryda odmian Pacas, która jest mutacją 
czerwonej odmiany Bourbon i Maragogype, 
rodzącej „słoniowe ziarna”.  Jako ciekawostkę powiem, że obydwa wspomniane gatunki 

uprawiane gdzieś na plantacjach w Afryce czy Ameryce Południo-
wej, mogą w ramach jednej plantacji tak się różnić, że czasem,  
aż trudno uwierzyć, że pochodzą z jednego kraju. 

Często na szkoleniach mówię o tym, bo zdarza się wcale nie 
rzadko, że w sklepie widzimy na przykład kawę arabica za pięć-
dziesiąt złotych za kilogram i za sto pięćdziesiąt złotych, a kawa 
pochodzi na przykład z Gwatemali i w dodatku z tego samego 
regionu. Skąd taka różnica? Bo ta droższa jest arabicą speciality. 
Kawą najwyższej jakości. 

Kawa speciality
– Wielu plantatorów chce dziś produkować kawę speciality, 

czyli taką, która podczas specjalistycznej oceny Q Graderów – ludzi  
z uprawnieniami nadanymi przez Światową Organizację Coffee 
Quality Institute – otrzyma ponad osiemdziesiąt punktów w stusto- 
pniowej skali ocen. Ocenie podlegają nie tylko zielone i wypalone 
ziarna kawy, ale także jej smak i aromat. Nad promocją tego  
segmentu kawy w Europie czuwa Speciality Coffee Assosiation  
of Europe.

Ponieważ na świecie obserwuje się wyraźny kierunek w stronę 
kawy speciality, raz na jakiś czas, przynajmniej raz w roku, organi- 
zowany jest Cup of Excellence – konkurs światowy czy rodzaj za- 
wodów, na które zjeżdżają się plantatorzy, którzy uważają, że mają  
najlepszą kawę. Poświęcili jej dużo czasu i pracy, uprawiają kawę 
na wspaniałej glebie, a do tego dany rok był pod względem klima-
tycznym dla ich upraw wspaniały.

Na imprezę zjeżdżają się też sędziowie o światowej marce  
i oni tę kawę testują, przeprowadzając tak zwane „ślepe testy”. 
Sędzia nie wie, jaką kawę pije, skąd ona jest, z jakiej plantacji po- 
chodzi. Panowie piją, smakują, wąchają i opisują swoje doznania 
związane z wypitą kawą. Piszą na przykład, że kawa ma posmak 
bananów, truskawek, wiśni, gorzkiej czekolady czy jakiś jeszcze 
inny. Z tych opisów wyłania się kawa zwycięska. Kawa speciality.

Kawa, która wygrywa, kosztuje potem kilkadziesiąt razy 
więcej niż ta, którą najczęściej pijemy. Ale jest i inna, przykra dla 
producentów prawda, że takiej kawy na skalę przemysłową nikt 
nie jest w stanie produkować. Są kraje i ludzie, których na kupno 
takiej kawy stać, i oni płacą za kilogram w przeliczeniu na nasze 
złotówki tysiąc czy półtora tysiąca złotych, podczas gdy kilogram 
normalnej, dobrej kawy kosztuje przeciętnie sto złotych plus minus 
dwadzieścia procent.

Uważam, że określenie „dobra kawa” jest pojęciem bardzo 
względnym. Moi znajomi, którzy wiedzą, że w kawie pracuję tyle 
lat, często domagają się, bym im powiedział, która kawa jest naj-
lepsza. I wtedy wzdycham głęboko, bo co ja mam im powiedzieć? 
Że takiej kawy nie ma? Zaraz to wyjaśnię.

…to nie kawa jest dobra czy niedobra,  
tylko to, co zostało podane w filiżance

…pojęcie „dobra kawa”  
jest pojęciem bardzo względnym
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Są odmiany Mundo Novo o wysokiej produktywności, jest 
Caturra wyróżniająca się większą odpornością na rdzę liści, jest 
odmiana Icatu o dużej wydajności i wiele, wiele innych.

Każda z tych odmian ma specyficzny charakter i zależnie  
od kraju pochodzenia i regionu, w którym wyrosła, różny smak.  
Dlaczego tak jest? Bo na jednej plantacji rośnie w sąsiedztwie ocie-
niających krzewy bananowców, a na innej w sąsiedztwie innych 
roślin i od nich owoce kawowca przejmują pewne cechy smakowe. 
Plantacje są na różnych wysokościach ponad poziomem morza  
i to także ma wpływ na jakość i urodzaj kawy. 

Arabica rośnie mniej więcej na wysokościach od ośmiuset  
do dwóch tysięcy metrów nad poziomem morza. Proszę sobie wy- 
obrazić, że plantator ma plantację na wysokości tysiąca dziewię-
ciuset metrów, a kawa dojrzewa na krzewach tak, jak nasze maliny. 
Trochę można zebrać dojrzałych dziś, trochę jutro i tak można 
przez kilkanaście dni. Trudno zatem oczekiwać, żeby plantator, 
który mieszka u podnóża góry, pokonywał tę wysokość z workiem  
na plecach każdego dnia. On nie wchodzi kilkanaście razy po 
sześćdziesiąt kilo, bo tyle ziaren mieści się w koszu, tylko cały 
zbiór organizuje raz. Jest to bardziej ekonomiczne, choć jakość 
kawy może być gorsza. 

I tu wracam do tego, o czym już mówiłem. Ten sam rodzaj 
kawy, ten sam region, a jakość całkiem inna, bo plantatorowi się 
nie opłaca, by zbierać kawę selektywnie, każdego dnia, gdy dojrzewa.   

Ludzie, którzy piją kawę, nie zdają sobie sprawy – mówi  
pan Andrzej – że kawa działa na nasze zmysły. Ja mówię, że na 
nasz mózg. Jeśli ktoś ma swoją ulubioną kawę i pije ją przez kilka 
lat, a ja go poczęstuję kawą speciality, która w rankingu kaw jest  
na pierwszym miejscu i jest znacznie droższa od tej, którą pije,  
to po pierwszym łyku powie: „Jest dobra, ale żeby aż tak?”. I ja, 
jako sprzedawca kawy o tym wiem. Wiem, że tak zareaguje, bo  
to jest naturalna reakcja jego mózgu.  

Gdy uda mi się namówić delikwenta, żeby moją kawę pił  
przez miesiąc, to po miesiącu, gdy wypije swoją, dawniej ulubioną, 
powie: „Jak ja to mogłem pić?”. Dlatego koncerny zajmujące się 
sprzedażą kawy zwracają uwagę, żeby wszystkie mieszanki sma-
kowały tak samo.

Kawy włoskie smakują inaczej niż kawy z palarni niemieckich. 
Włosi palą kawę dłużej – około piętnastu – siedemnastu minut,  
a Niemcy swoje kawy palą krócej – dziesięć – dwanaście minut. 
Dlatego kawy włoskie są mniej kwaśnie od kaw palonych w palar-
niach niemieckich. Obydwie są dobre, tylko jedna nam smakuje 
bardziej, druga mniej. 

Nie mam swojej ulubionej kawy. Zajmując się kawą profe- 
sjonalnie, próbuję tłumaczyć ludziom, jak dobrze zrobić kawę, bo 
sędziując przez kilkanaście lat na międzynarodowych zawodach,  
w których startuje po kilkudziesięciu baristów z całego świata  
i z nich trzeba wybrać najlepszego, człowiek także zdobywa wie-
dzę i doświadczenie.

Kawę zrobioną i podaną przez baristów oceniają dwie grupy 
sędziów. Jedni oceniają smak, inni technikę parzenia. Zawodnicy 
serwują sędziom najlepszą kawę, jaką mogli znaleźć w ostatnim 
roku na świecie. Każdy robi i podaje sędziom cztery kawy espres-
so, cztery cappuccino i cztery drinki dowolne. 

Ocena nie polega na tym, że sędzia smakuje kawę i mówi:  
„Ta mi pasuje”. Sędzia słucha baristy, który opowiada o swojej ka- 
wie, a potem, smakując kawę, szuka tych smaków, tych nut, o któ- 
rych opowiedział mu barista. Jeśli je odnajdzie, wysmakuje, to 
daje wysoką notę nawet wtedy, gdy mu kawa nie smakuje. Swoją 
oceną potwierdza wiarygodność baristy. W ubiegłym roku zawody 
wygrała Polka, moja koleżanka Agnieszka Rojewska.

Jeśli ktoś pije kawę, lubi ją, to wie, że  
jest to produkt, z którym wiążą się sympatycz-
ne skojarzenia. Bo już jest miło, kiedy ludzie 
mówią: „umówmy się na kawę”, „to może  
wypijmy razem kawę” czy „może wpadniemy 
na kawę i pogadamy”. To zawsze jest zapro-
szenie integracyjne, prospołeczne. Kawa jest 
świetnym spoiwem w komunikacji między 
ludźmi, ale wielu ludzi pijących kawę i spoty-
kających się na kawie nawet sobie z tego nie 
zdaje sprawy – opowiada pan Andrzej i pewnie 
ma rację. ■

…kawa jest świetnym  
spoiwem w komunikacji 

między ludźmi
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O Mai Troszkiewicz z Magdalenki pisaliśmy dwa 
lata temu (moja Lesznowola nr 14/15 sierpień 2017 roku, 
„Kim jestem”). Opowiedzieliśmy, jak to się stało, że 
kobieta, która nigdy nie malowała, na zajęciach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku odkryła w sobie pasję i wzięła 
się za malowanie na poważnie. 

„Kiedy dzieci wyszły z domu, rozpoczęłam nowy 
etap w swoim życiu. Uważam, że wiek, w którym czło-
wiek już nie pracuje, daje dużo możliwości i wiele życio-
wych podniet. Można sobie świetnie ułożyć życie, jeżeli 
człowiek znajdzie pasję. Niektórzy może lubią siedzieć 
w domu, sprzątać, gotować. Ja już nie lubię. Mam dzień 
tak zaplanowany, że jedno się kończy, drugie zaczyna. 
Do domu przychodzę spać – mówiła nam dwa lata temu 
Maja Troszkiewicz. 

Dowiedziałam się, że w naszym Gminnym Ośrod- 
ku Kultury funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku,  
i któregoś pięknego dnia się zapisałam. Było to dziesięć 
lat temu…

Jak już zostałam słuchaczką UTW, to zaczęłam  
chodzić do pani Uli Słowińskiej na zajęcia z malarstwa.

Kiedyś byłyśmy na Zamku Królewskim, na jakimś 
wykładzie – opowiadała Maja Troszkiewicz. Zobaczyłam 
karteczkę, że są zajęcia plastyczne prowadzone w Pałacu 
pod Blachą przez pana Lecha Żurkowskiego. Poszłam 
zobaczyć i zostałam… Najpierw jest pokaz slajdów, które 
są szczegółowo omawiane, a później malujemy.

Chodzę również na zajęcia plastyczne na Rynek 
Starego Miasta do pana Bartka Gierałtowskiego. Tam też 
mamy prace z modelem i jesteśmy bardziej nastawieni 
na martwą naturę. Z wszystkich tych miejsc jeżdżę na 
plenery. Uwielbiam je”. 

„Przygodę z malarstwem rozpoczęłam dwanaście lat temu.  

Owładnęło mną całkowicie i otworzyło drzwi do niezwykłej krainy sztuki,  

którą wciąż odkrywam i przemierzam z nieustannym zachwytem”.  

Takie wyznanie umieściła Maja Troszkiewicz w folderze do swojej wystawy  

malarstwa, którą mieliśmy przyjemność oglądać w Galerii Wystaw  

Artystycznych OKNA w naszym Gminnym Ośrodku Kultury.

W poszukiwaniu  
  straconego czasu
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Po malarstwie przedstawiającym, czyli tym w ple- 
nerze, kiedy – jak mówiła Maja Troszkiewicz – „idzie się 
w plenerze, patrzy i coś odtwarza”, dokonała „odkrycia”. 
Na studiach, bo tak poważnie potraktowała swoją pasję,  
że zapisała się na studia podyplomowe w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, odkryła  
malarstwo abstrakcyjne i była „bardzo na to nakręcona”. 

Nakręcona do tego stopnia, że „ściągnęłam sobie 
kurs, który organizuje MOMA (Museum of Modern Art) 
w Nowym Jorku, i przez osiem tygodni wykonywałam 
zadane na kursie prace. Kurs polegał na tym, że każdego 
tygodnia byli przedstawiani inni malarze i później trzeba 
było namalować obraz, posługując się ich techniką. Każ-
dego z tych malarzy musiałam rozpracować, poznać  
i wszystkie te obrazy namalować.

Do Łodzi jeździłam co dwa tygodnie na sobotę i nie- 
dzielę, żeby pod okiem profesorów zdobywać wiedzę  
i uczyć się nowych rzeczy. To było niesamowite, wspa-
niałe. Najlepsza rzecz, jaką mogłam sobie zrobić”.

Studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa i Ry- 
sunku ASP w Łodzi Maja Troszkiewicz ukończyła z wy- 
różnieniem w 2016 roku, po czym zaczęła zgłębiać tajniki  
grafiki warsztatowej na Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

Obecnie fascynuje ją sztuka pisania ikon, w związku 
z czym uczestniczy w kursie „Droga Ikony”, o czym opo-
wiedziała gościom, którzy przybyli do GOK na otwarcie 
jej majowej wystawy.

Swoją wystawę Maja Troszkiewicz zatytułowała  
„W poszukiwaniu straconego czasu”, a uzasadniła to tak.

– Te lata, gdy nic nie tworzyłam, jakoś mi przepłynęły.  
Zostały stracone. Tak to czuję, ale jestem przeszczęśliwa, 
że spłynął na mnie jakiś dar, że mogę z niego korzystać, 
tworzyć i że tym, co robię, mogę się dzielić. Pewnie dla- 
tego tak rzucam się na różne dziedziny sztuki, żeby je  
poznać, zgłębić, ogarnąć, bo nie wiem, czy jeszcze zdążę. ■
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Jesteśmy w gospodarstwie w ciepłe, majowe połu-
dnie. Przed ulami roje pracowitych pszczół. – Gdy jest 
jeszcze cieplej, trudno obok uli przejść, bo krąży wokół 
nich „chmura pszczół”. Dosłownie chmura – zapewnia 
gospodarz.

Pszczoły
– Z pszczołami jestem zaprzyjaźniony od dziecka – 

mówi pan Marian. – Gdy miałem osiem lat, pomagałem 
w pasiece księdzu kanonikowi Henrykowi Słojewskiemu,  
który w latach 1948–1973 był proboszczem naszej para- 
fii w Magdalence. Hodował pszczoły i zajmował się zio- 
łolecznictwem. Do Magdalenki przyjeżdżało po zioła 
wielu chorych. 

W swojej pasiece mam ule wielkopolskie i warszaw- 
skie poszerzane. Popularniejsze w Polsce są te pierwsze,  
bo ze względu na niewielkie rozmiary i małą masę dos- 
konale sprawdzają się do prowadzenia pasieki wędrownej.  
Mają natomiast pewną wadę, wynikającą z budowy, którą  
jest niewielka masa plastrów. Wymusza ona konieczność 
używania większej liczby ramek, a to w sposób oczy- 
wisty wymaga większej pracy w pasiece. 

Ule warszawskie poszerzane idealnie sprawdzają się 
w małych pasiekach przydomowych. Sprawdzają się też 
dobrze tam, gdzie w pobliżu, tak jak tu u nas, są uprawy 
takich roślin jak rzepak, facelia, gdzie są akacje i lipy, 
czyli – jak to mówią pszczelarze – „pożytki towarowe”.  
Ule te mają większe ramki od uli warszawskich zwykłych  
i pszczoły dają sobie w nich radę zarówno w zbiorach 
zapasów, jak i zimowaniu.

Jako ciekawostkę dopowiem, że moje ule są z dotacji 
unijnych, bo od odpowiedniej liczby uli można się było  
o takie dotacje ubiegać. Mam w tej chwili trzydzieści 
dwa ule.  

Niestety, hodowla pszczół jest w naszej okolicy  
coraz trudniejsza, bo bardzo się kurczy areał ziemi ob- 
siewanej roślinami, z których pszczoły zbierają nektar  
i pyłek. Kurczą się pola rzepaku, a to, co jest, wystarcza 
zaledwie dla kilku rodzin. Ponadto nie wszyscy rolnicy 
z uwagi na pszczoły prowadzą opryski ochrony roślin 
późną, wieczorową porą, gdy pszczoły śpią. Właśnie 
wróciłem z zebrania naszego koła pszczelarzy i o tych 
kłopotach rozmawialiśmy.

Ile moje pszczoły dają miodu? Dobre pytanie.  
Liczy się, że z hektara takiego lasu, jaki jest u mnie, po- 
winno być dwanaście kilogramów, ale to raczej teoria 
niż praktyka. Są przecież i inne owady, którym smakuje 
nektar. Poza tym pszczoła, żeby żyć, też musi jeść miód. 
Zamieszkujący ul rój, sam dla siebie potrzebuje 90 kg 
miodu rocznie.

Nie tylko drzewa 
– Mam słabość do lip. Wyhodowałem i posadziłem 

osiemnaście rodzajów, a znanych jest trzydzieści. Lipy  
są jednym z najbogatszych źródeł nektaru w Europie.  

Mam takie  
marzenie

Od bramy do domu prowadzi droga wśród drzew.  
Odnosi się wrażenie, że jedziemy parkową aleją.  
Każdy krzak, zioło i drzewo, a jest ich tu osiemset  
gatunków, wyhodował i osobiście posadził  
Marian Pasek. Kibicowała mu żona Alicja, która  
spokojnie akceptowała pasję męża.
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Tu jest na przykład lipa szerokolistna czy inaczej wiel- 
kolistna, która w Polsce występuje głównie na południu  
i jest mniej popularna od lipy drobnolistnej, która też  
u mnie rośnie. Mam też kilka miododajnych lip Moltke-
go, których nektar zawiera trzykrotnie więcej cukru  
niż nektar lipy drobnolistnej. 

Moją najbardziej ulubioną jest lipa wonna, która 
kwitnie później, bo około piętnastego lipca, i ma w jed-
nym gronie kwiatowym około osiemdziesięciu kwiatów. 
Mam wśród drzew korkowca amurskiego, który jest 
uprawiany w wielu krajach Azji, Ameryki Północnej  
i Europy. 

Sadzę rośliny tak, żeby ułatwić pszczołom robotę. 
Pod lipami, które będą kwitły później, rosną irgi, które 
już zaczynają kwitnąć, a pod nimi jeszcze inne rośliny, 
które zakwitną po nich i dadzą pożytki.

W maju i w czerwcu zakwita przepiękny, osiągający 
trzy metry wysokości gęsty krzew kolkwicji chińskiej.  
W połowie lata zakwitną pięknie pachnące katalpy,  
a już teraz kwitną miododajne, pachnące bzy i przepięk-
nie kwitnie głóg, a jego zapach jakoś mnie oszołamia.  
Pod koniec maja zakwitną jadalne kasztany.

Tu rośnie moszenka południowa, której rodzinne 
strony to środkowa, południowa i wschodnia Europa oraz 
Afryka Północna. Moszenka ma bardzo ładne i oryginal-
ne kwiaty w kolorze żółtym. Przypominają motylki.

O drzewach mógłbym mówić długo, ale przecież 
oprócz nich są jeszcze inne rośliny miododajne.

Oliwnik baldaszkowy niezależnie od tego, że jest 
rośliną miododajną, daje owoce, które można używać  
na różnego rodzaju przetwory. Naturalnie występuje  
w Japonii, Chinach oraz na Półwyspie Koreańskim. Jest 
krzewem o dwubarwnych liściach – z wierzchu zielone, 
zaś od spodu srebrzystobiałe. Kwitnie w końcu maja  
i w czerwcu.

Tamte kwiatki niebieskosine należą do mikołajka 
płaskolistnego. Rodzimy obszar jego występowania to 
południowa i środkowa Europa, Kaukaz, zachodnia Sy- 
beria, Kazachstan i Chiny, a – jak widać – rośnie u mnie  
i dobrze komponuje się z innymi roślinami. Kwitnie od 
lipca do września, a gdy zakwitnie, to do jego kwiatów 
jest taki ciąg owadów, że aż trudno to sobie wyobrazić, 
bo zapach ich wcale nie jest przyjemny. 

Dalej są zebrane w wiechy fioletowoniebieskie  
kwiaty wielosiła błękitnego. W Polsce występuje na roz-
proszonych stanowiskach, głównie na Pomorzu Zachod-

nim i Wschodnim, Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Puszczy 
Białowieskiej.  

Tu mamy szałwię, dalej oregano, miętę meksykańską, 
ślazownik – bliski kuzyn wszędobylskiej malwy, chaber 
nadreński, który, gdy kwitnie w łanie, wygląda jak fiole-
towy dywan. Dalej jest miododajny rożnik przerośnięty, 
który kwitnie od lipca do października. Tulipany, mało 
że są piękne, kwitną już od drugiego maja, a te fioletowe 
są do tego miododajne. 

Wszystko tak sobie tu siedzi, od czasu do czasu  
przyjdę, poprzerywam, co trzeba, co trzeba wyrwę i pa- 
trzę, jak rośnie. To są rośliny wieloletnie, bo szkoda mi 
na jednoroczne marnować czasu. Wszystko, co u mnie 
rośnie, własnoręcznie posadziłem, a większość sam wy- 
hodowałem. Każdą sztukę. Jak dziś patrzę na drzewa, 
na aleję prowadzącą od bramy, to trudno uwierzyć, że 
dziewiętnaście lat temu, gdy zaczynaliśmy w Lesznowo-
li, była tu goła ziemia. 

Teraz z drzew liściastych przechodzę na iglaste – na 
jodły, żeby mieć spadź, czyli słodką ciecz, która latem  
w postaci kropel występuje na igłach i gałęziach świerka,  
modrzewia i jodły oraz na liściach niektórych drzew 
liściastych, takich jak moja ulubiona lipa.  

I tak mogę długo opowiadać o tym, co u mnie rośnie, 
bo osiemset różnych gatunków, to sporo, jak na jedno gos- 
podarstwo. Jest co pokazywać i o czym mówić. 

Moim marzeniem jest zrobienie tu pokazowego arbo-
retum, czyli miejsca, w którym kolekcjonuje się drzewa, 
krzewy, zioła i inne rośliny. Takiego parku, do którego 
mogliby rodzice przychodzić z dziećmi, nauczyciele z ucz- 
niami, a ja bym tego wszystkiego doglądał. Zdaję sobie 
sprawę, jakich nakładów pracy takie przedsięwzięcie wy-
maga, ale jestem przekonany o bezcennej, edukacyjnej 
roli takiego miejsca.

…teraz moim marzeniem 
jest zrobienie tu arboretum
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Życie moje
– Najłatwiej opowiadać o życiu, jak się patrzy na 

stare fotografie. Wiele z nich przekazała mi moja babcia 
w pudełku po czekoladkach i to pudełko mamy do dziś. 

To zdjęcie z 1932 roku. Przed pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki w Modlinie stoi z kolegami mój ojciec, 
Stefan Pasek. Na tym jestem z ojcem i krową żywicielką. 
Choć trudno uwierzyć, to też moje zdjęcie. Ile razy na 
nie patrzę, to myślę, jak się człowiek w życiu zmienia.

Urodziłem się i wychowałem w Łazach. Rodzice 
mieli cały hektar i czterdzieści dziewięć arów. Za mało, 
żeby z tego wyżyć, ale wystarczająco, aby się namęczyć. 

Podczas wojny ojciec znalazł się w obozie pracy koło 
Piły. Przeżył, bo grał na mandolinie. Potrafił grać na 
wielu instrumentach, ale w obozie miał mandolinę. Tak 
się złożyło, że obóz, w którym był ojciec, przez druty 
kolczaste graniczył z oflagiem francuskich i angielskich 
oficerów, z którymi można było wymieniać papierosy na 
czekoladę. Ojciec za swoje granie dostawał papierosy  
i wymieniał na czekoladę i inne produkty żywnościowe, 
którymi dzielił się w obozie.

Gdy po wojnie Niemcy w popłochu opuszczali obóz, 
ojciec z kolegą postanowili zabrać trochę tego, co zosta-
wili Niemcy, i wrócić do domów. Jakoś skombinowali 
konie i dwa wozy, naładowali towaru i jechali do domu. 
By uniknąć kontroli, jechali lasami. Natknęli się na 
oddział rosyjskich Kałmuków jadący na wychudzonych 
mierzynach i musieli swoje konie oddać. 

Przeładowali towar na jeden wóz i mieli ruszyć  
dalej, ale ojcu tak się do domu spieszyło, że gdzieś skom-
binował rower i powiedział do kolegi: „Jeśli dasz radę,  
to jedź. Ja ruszam do domu”. Szczęśliwie dojechał do  
Janek. Na posterunku w Jankach, tak blisko domu, za-
brali mu wszystko. Gdy przyjechał do Łaz, nie miał nic.

Łazy to była prawie nasza rodzinna wieś, bo moja 
babka, która miała ziemię w Łazach, podzieliła ją  

między siedemnastu krewnych, którzy się w Łazach 
pobudowali i wielu do dziś tam mieszka.

Pamiętam, że od dziecka ciężko pracowałem – opo-
wiada pan Marian. – W domu było nas trzech braci.  
Pasłem krowy i gęsi, ale wolałem krowy, bo mogłem 
czytać książki. Krowy też były zadowolone, bo gdy ja 
czytałem, one podjadały pegeerowskie zboże. Pamiętam 
też, że ojciec zawsze mi mówił: „Postępuj w życiu tak, 
żeby nikt nie miał do ciebie pretensji”.

Do szkoły podstawowej w Łazach poszedłem, gdy 
miałem pięć lat. Umiałem już czytać i liczyć, więc mnie 
przyjęli. To był rok 1951. Chodziłem do jednej klasy  
z przerośniętymi dryblasami, którzy byli z wojennych 
roczników 1939–1945.  

Szkoła przeszła bezbarwnie, a potem było liceum  
im. Andrzeja Struga w Warszawie. Przeleciało, choć 
pilnym uczniem nie byłem. W 1963 roku wstąpiłem do 
harcerstwa, a potem utworzyłem w Łazach 173 harcerską 
drużynę czerwono-czarnych. Prowadziłem ją przez dwa 
lata. Pamiętam, że na pierwsze spotkanie z harcmistrzem 
z Piaseczna miały przyjść dwadzieścia trzy osoby, a przy- 
szło sto osiemdziesiąt. 

Potem poszedłem studiować leśnictwo na SGGW  
w Warszawie, bo od małego obserwowałem przyrodę,  
a najbardziej podpatrywałem żaby, uważając, żeby – jak 
przykazała babcia – przy żabie gęby nie otwierać, bo jak 
spojrzy na zęby, to wypadną. 

Babcię miałem wspaniałą. Niestety, dość wcześnie 
odeszła z tego świata, bo zapadła na raka, a wówczas  
rak to był wyrok. Gdy babcia Anna umarła, jej ukochany 
pies tak tęsknił i tak to przeżył, że po trzech dniach też 
odszedł z tego świata. W ślad za psem zabrała babcia  
do siebie krowę żywicielkę i cztery ukochane kury,  
które padły nagle jednego dnia. Możecie nie wierzyć,  
ale tak było.

Gdy babcia umarła, odkryliśmy pod psią budą w sto-
dole tajemniczą komórkę. Taki niewielki schron, o któ-
rym mój wujek, gdy rozbierał stodołę, nie chciał mówić. 

„Po co ci to wiedzieć” – mówił, gdy pytałem, bo ta-
kie wtedy były czasy, że lepiej było nie wiedzieć. Potem 
jednak sam znalazłem odpowiedź. Babcia, tak jak wiele 
innych kobiet ze wsi, należała do Bractwa Szkaplerznego 
i pomagała Żydom. A dowodził tym wszystkim według 
mojej wiedzy pierwszy proboszcz parafii, ksiądz Mali-
nowski. Mam tu zdjęcie z okazji wmurowania kamienia 
węgielnego pod pierwszy kościół w Magdalence.

Wracam do studiów. Przerwałem je na trzecim  
roku z powodu niezaliczenia matematyki. Poszedłem 
pracować w Instytucie Leśnictwa w Warszawie i dzięki 
mojemu wspaniałemu kierownikowi, panu Jerzemu 
Rudnickiemu, skończyłem studia zaocznie. Tak życzli-
wych, prawych i mądrych ludzi już się dziś nie spotyka. 
Gdy pracowałem w IBL, na przystanku autobusowym 
przy Banacha, skąd odchodziły autobusy PKS, poznałem 
Alicję, moją przyszłą żonę. Od czterdziestu dziewięciu 
lat idzie ze mną przez życie.

Nie będę opowiadał całej mojej zawodowej drogi,  
bo była dość kręta. Przez Ośrodek Badawczy Budownic-
twa, pracę na Litwie, nadleśnictwo w Głębokim Brodzie, 
pracę w Biurze Urządzania Lasu i działalność prywatną.  
Jako leśnik handlowałem stalą, bo na kontrakcie w ZSRR 
tego się nauczyłem. 

Dziewiętnaście lat temu przeprowadziliśmy się z Łaz 
do Lesznowoli i tu się zaczęła moja przygoda i marzenie 
o arboretum i własnym słowiku. 

Ponieważ jestem leśnikiem, zacząłem spełniać krok 
po kroku swoje marzenie o własnym lesie. Żebym mógł 
w tym lesie prowadzić gospodarkę tak, jak będę chciał. 
Żeby nikt mi nie mówił, co mam sadzić i gdzie. Już 
podczas pracy w IBL zacząłem hodować różne rośliny, 
zbierać nasiona i sadzonki. 

fot. z archiwum prywatnego M. Paska

I tak się wszystko zaczęło. Powstał park. Gdyby  
go zagospodarować i udostępnić jako arboretum, byłoby 
wspaniale. Wróciłyby ptaki, których jest coraz mniej. 
Kuropatwy już nie ma, słowików też, drozdów i ptaków 
śpiewających nie słychać. Kiedyś przylatywały dzwońce, 
grubodzioby, trznadle, a teraz kilka sikorek i wróble. 
Smutne to. Ale im mniej będzie pól i upraw, a więcej mu- 
rów i domów, tym większe prawdopodobieństwo, że ptaki  
będziemy oglądali tylko na obrazkach. Kilkanaście lat 
temu w moim stawie słychać było chór żab. Dziś jest  
tam cisza. 

Właśnie dlatego marzyłem o lesie, żeby żyć z przy- 
rodą, a teraz marzę o tym, żeby powstało arboretum  
i żeby ptakom i naszym braciom mniejszym stworzyć 
warunki bytowania. ■

…marzyłem o lesie, żeby żyć  
z przyrodą
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Wśród dzieci i młodzieży, znajdujących się na liście dwudziestu 
jeden zawodników, którzy za osiągnięcie bardzo wysokich  
wyników sportowych w 2018 roku otrzymali stypendium sportowe  
wójta Gminy Lesznowola, było rodzeństwo: Ida Palęcka i Staś  
Palęcki z Mysiadła. Oboje uprawiają skoki na trampolinie, które  
od dziewiętnastu lat są dyscypliną olimpijską. 

– Ida była dzieckiem bardzo ruchliwym.  
Po tym, jak odebrałam ją z przedszkola, przez 
dwie, trzy godziny musiała się wybiegać i wy- 
skakać. Trzeba ją było ściągać z murków, z drzew,  
ze wszystkiego, co było wysoko – wspomina 
pani Daria, mama Idy i Stasia. 

– Sport w naszej rodzinie był zawsze. 
Jeden dziadek był i zawodnikiem, i sędzią 
koszykówki. Drugi – alpinistą, trenerem judo 
i kulturystyki. Prawdę mówiąc, dziadkowie 
byli bardziej związani ze sportem niż my, bo 

Pierwszy trening
– Gdy uznaliśmy, że dla temperamentu  

Idy gimnastyka sportowa byłaby dobrym 
rozwiązaniem, zaczęłam szukać miejsca, gdzie 
mogłaby trenować. Niestety, okazało się, że  
w Warszawie nie było nigdzie sekcji gimnasty-
ki sportowej – opowiada pani Daria. – Owszem,  
była jakaś jedna sekcja męska na Legii, ale  
sekcji kobiecej nie było.

Ida miała sześć lat. Zadzwoniłam ze  
swoim problemem do Polskiego Związku Gim- 
nastyki. Kiedy usłyszałam, że niestety nie mo- 
gą mi pomóc, westchnęłam do słuchawki: 
„Matko kochana, i co ja teraz zrobię? – A głos  
w słuchawce odpowiedział: – Niech pani spró- 
buje u pana Romana Gruszkiewicza na Steg- 
nach. On prowadzi skoki na trampolinie”. 
Mieszkaliśmy wtedy na Ursynowie, więc nie 
było problemu. 

Pełna nadziei zatelefonowałam do trenera  
i usłyszałam, że sześciolatków nie przyjmuje, 
bo to są jeszcze za małe dzieci. – A siedmiolat-
kę pan przyjmie? – zapytałam. – „Niech przyj-

my, owszem, jeździmy na rowerach, łyżwach, nartach, ale to raczej 
rekreacja niż sport wyczynowy. Kiedyś trenowałam gimnastykę  
i miałam poczucie, że jest to królowa sportu przygotowująca ciało 
do każdej dyscypliny, więc mając tak ruchliwe dziecko, uznałam, 
że gimnastyka sportowa będzie dla Idy odpowiednią dyscypliną.

Dlaczego sportowa, a nie artystyczna? Bo Ida ma taki charak-
ter, że woli chodzić w spodniach, niż wiązać sobie kokardki. Te 
wszystkie błyszczące stroje i makijaże, które są w gimnastyce arty-
stycznej, były raczej nie dla niej. Po drugie, nie była rozciągliwa.

Gimnastyka sportowa wymaga bardziej siły, ogólnej sprawno-
ści, silnych mięśni i młoda tym właśnie dysponowała.

dzie, to zobaczymy” – odpowiedział trener i rok później poszliśmy 
we wrześniu na pierwszy trening. 

Pan Roman był prekursorem tego sportu w Polsce. Pracował 
kiedyś w słynnym kanadyjskim Cirque du Soleil i specjalizował  
w ćwiczeniach na trampolinie. Jego żona, Danuta Gruszkiewicz, 
była gimnastyczka sportowa i akrobatka, zajmowała się ćwiczenia- 
mi ogólnorozwojowymi. Bo żeby skakać na trampolinie, trzeba 
mieć bardzo dobrze wyrobione mięśnie brzucha i grzbietu. Dlatego 
na początek tak ważne są podstawowe zajęcia gimnastyczne. 

Przyszliśmy na pierwszy trening, rozmawiam w sali gimna-
stycznej z trenerką, oglądam się w pewnym momencie i widzę, że 
Ida buja się na drążku i coś zamierza zrobić. 

– Chciałam z niego zejść skokiem z wygięciem do przodu i zesko- 
czyć na nogi, ale nie skoczyłam na nogi, tylko na rękę – przypomina Ida.

– Poszło jej w każdym razie tak świetnie, że prosto z tego zapo-
znawczego popołudnia pojechaliśmy na rentgen włożyć rękę w gips 
– kończy opowieść mama. – Na szczęście ręka nie była złamana. 

– Wrażenie zrobiłam i utrzymałam ten poziom przez wiele lat – 
śmieje się Ida. 

– Gdy Ida zaczęła trenować, mieszkaliśmy już w Mysiadle. Wozi- 
łam ją na treningi i jeździł z nami Staś – mówi pani Daria. – Ida ćwi- 
czyła, a ten bidul pałętał się po sali. Bawił się, kopał piłkę, a czasem  
trener pozwolił mu wejść na trampolinę. I tak było przez kilka lat. 

fot. z archiwum prywatnego państwa Palęckich

Na wysokich 
obrotach

…Ida woli chodzić  
w spodniach,  

niż wiązać sobie  
kokardki
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Młodszy brat
– Ona trenowała, Staś coś robił na sali,  

a trener patrzył, patrzył i czekał – wspomina 
pan Piotr, tata sportowego rodzeństwa.  

– Jako sześciolatek Staś poszedł do szkoły, 
wtedy też pierwszy raz pojechał z klubem na 
obóz akrobatyczny – opowiada mama. – Jesz-
cze nie trenował, bo początkowo pociągała  
go piłka nożna.  

Przygoda z piłką trwała całe trzy tygodnie.  
Okazało się, że Staś, przyzwyczajony do spo- 
sobu treningu panującego na sali gimnastycz-
nej, źle znosił atmosferę na treningu piłki noż- 
nej, gdzie piłkę trzeba było sobie wyrywać 
zębami. Chłopaki się przepychali, dochodziło 
do rękoczynów, a on był nauczony szacunku 
do innego człowieka i wiedział, że pewnych 
rzeczy się nie robi. 

Potem pojawił się inny pomysł. Sztuki 
walki. Dziadek był za i puszczał mu z kasety 
filmy z Bruce’em Lee. Ponadto na sztuki walki 
chodził przyjaciel z tej samej klasy, więc Staś 
się bardzo zapalił. Zapisałam go na zajęcia. 
Poszedł, ale latem zamiast na obóz z kolegami, 
pojechał z Idą na obóz z trampoliną, bo na sztu- 
kach walki nie było miejsca. 

Od września wrócił do trenowania karate. Po dwóch czy trzech 
miesiącach zapytałam trenera, czy w tym roku Staś pojedzie na 
obóz. „Jeżeli chce jechać, to oczywiście”, odparł trener, ale Staś 
powiedział, że nie pojedzie. „Synu, moment. Jak to nie pojedziesz? 
– Bo jadę na trampolinę”.

Wtedy postawiłam sprawę „albo, albo”. Albo sztuki walki, albo 
trampolina. I okazało się, że Staś chodził na sztuki walki tylko dla- 
tego, że tam chodzi kolega, a tak w ogóle, to woli trampolinę. Został  
więc przez mamusię wypisany ze sztuk walki i zaczął chodzić na 
treningi trampolinowe. Chodzi już cztery lata. Można powiedzieć, 
że dogonił siostrę, a nawet w niektórych sprawach przegonił.

– W naszym sporcie niestety faceci mają łatwiej – opowiada 
Ida. – Mają lepsze predyspozycje fizyczne i psychiczne. Trenując  
na trampolinie, trzeba zaryzykować i trzeba się przełamać, bo 
wszystko dzieje się na wysokości. Chłopaki robią trudniejsze ele-
menty i na większej wysokości. Staś robi w tej chwili elementy  
o tym samym stopniu trudności, co ja.

Wyzwanie 
– W mojej klasie sportowej jest trzech czy czterech chłopców, 

a dziewczyn w moim wieku ponad dwadzieścia. Grupy są podzie-
lone wiekowo. Jest klasa młodzieżowa, ale ona nie ma żadnych 
większych zawodów, później jest klasa trzecia, druga, pierwsza  
i mistrzowska, czyli ta najstarsza – seniorzy. Jestem w klasie 
pierwszej – o krok od seniorów. W przyszłym roku przechodzę  
do nich – wyjaśnia Ida.

– Przez pierwsze lata treningów byłam w grupie rekreacyjnej. 
Ćwiczyłam rozciąganie, robiłam przewroty, przerzuty bokiem  
i po jednym wejściu na trampolinę. Częstych kontaktów z tram- 
poliną przez pierwsze dwa, trzy lata nie miałam. Za to miałam  
ciągłe problemy z panią trener, ale one wynikały z mojego charak-
teru. Byłam i jestem okropną gadułą. Lubiłam dyskutować, co  
na zajęciach grupowych nie było mile widziane (śmiech). Pamię-
tam, że trenerka bardzo starała się utemperować mój charakter  
i ciągle ćwiczyłam rozciąganie.

Pamiętam też wyzwanie, które przed sobą postawiłam we 
wczesnych latach treningu. Polegało na tym, żeby podczas całego 
treningu nie usłyszeć w negatywnym brzmieniu swojego imienia. 
Bo trenerka za każdym razem, kiedy gadałam albo robiłam coś, 
czego nie powinnam, mówiła: „Ida!” z wykrzyknikiem (śmiech). 

Choć nie jestem pewna, czy cel osiągnęłam – chyba nie – to 
bardzo się starałam (śmiech). Po trzech latach trener zauważył, że 
raczej nie mam predyspozycji do rozciągania i gimnastyki, tylko 
sprawdzam się na trampolinie. Od tej chwili zaczęłam coraz więcej 
skakać. Miałam trzy treningi tygodniowo. Zaczęły się też treningi 
w soboty i indywidualne ćwiczenia na trampolinie, które krok po 
kroku czyniły ze mnie zawodnika. 

…chłopaki robią  
trudniejsze  

elementy i na większej 
wysokości
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Zawody
– Pamiętam swoją pierwszą kwalifikację  

do ogólnopolskiej olimpiady w Wieliczce. 
Zakwalifikowałam się, żeby pojechać na olim- 
piadę, ale nie zakwalifikowałam się do fina-
łów podczas samych eliminacji. Brało w nich 
udział pierwszych ośmiu zawodników, choć 
już w samej olimpiadzie mogło wystartować 
dwudziestu. Dotarła do mnie informacja, że 
nie dostałam się do finału. Pomyślałam, że 
tym samym nie wezmę udziału w olimpiadzie. 
Pobiegłam z płaczem do mamy. Okazało się, 
że źle wszystko zrozumiałam i na olimpiadzie 
wystartuję. To były pierwsze moje ważniejsze 
zawody – wspomina Ida. 

Nie pamiętam, która byłam, nie pamię- 
tam, jak mi poszło, nic nie pamiętam. Za to  
pamiętam ubiegłoroczny i tegoroczny Między- 
narodowy Turniej Pod Wawelem. Może dlate-
go, że od dwóch lat wygrywamy ten turniej  
ze Stasiem. Ja w pierwszej klasie kobiet w sko- 
kach na trampolinie, a Stasiek w trzeciej  
klasie mężczyzn. 

– Tak naprawdę teraz zaczynają się po- 
ważniejsze schody, bo przed Stasiem jest olim-
piada, na którą się zakwalifikował, i treningi 
są dużo bardziej intensywne. Idę na jesieni 
czekają pierwsze mistrzostwa Polski seniorów 
– mówi pani Daria. 

– Oczywiście sport daje dzieciakom wiele 
satysfakcji, ale też wymaga pewnych wyrze-
czeń. Stasiek nie zdał na kartę rowerową, bo 
jechał na zawody i po egzaminie teoretycznym 
nie mógł iść na praktyczny, by udowodnić,  
że umie jeździć na rowerze.

– Ja w piątej klasie podstawówki nie po-
jechałam na zieloną szkołę, która była bardzo 
ważna, i przez to zakończyła się moja przyjaźń 
z koleżanką – mówi Ida. – Obraziła się, że  
zostawiam ją samą w pokoju, a zawsze były-
śmy razem. Pamiętam, że zapłakana zadzwoni-
łam do niej i powiedziałam, że nie pojadę  

„Przecież ja lubię to, co robię, i tyle lat, tyle 
czasu poświeciłam na to, by dojść do punktu, 
w którym jestem. I teraz odejść? Zrezygno-
wać?”. Zostałam i przez ostatnie miesiące zro- 
biłam ogromny postęp. Odblokowałam się, 
zaczęłam utrudniać układy ćwiczeń i nastąpił 
znaczący przełom. 

Szkoła, sport, muzyka
– Jak sobie radzimy w szkole? Zupełnie  

odwrotnie (śmiech). Ja od zawsze byłam piąt- 
kową, szóstkową uczennicą. Podstawówkę 
przejechałam z czerwonym paskiem, gim-
nazjum tak samo. Wszystko samo się robiło. 
A brat? Może niech sam powie. On nie ma 
takiego podejścia do nauki jak ja. Nie czuje 
potrzeby robienia wszystkiego najlepiej.  

– Ja mam potrzebę, żeby było na styk – 
przyznaje Staś. 

– Staś chce iść do szkoły cyrkowej – mówi 
pan Piotr. – Było to po tym, jak trener, któ-
ry też prowadzi zajęcia w szkole cyrkowej 
w Julinku, zabrał tam swoich zawodników, 
żeby się trochę pobawili, żeby zobaczyli inne 
rzeczy. Tam ludzie specjalizują się w różnych 
sztukach, które potem oglądamy na arenie. 
Stasiowi się spodobało i oznajmił nam zdecy-
dowanie, że idzie do Julinka.

– I była dzika awantura, bo ja powiedzia-
łam, że może iść, dokąd chce, tylko ma zrobić 
maturę. A ponieważ Staś wiedział, że do 
Julinka przyjmują od trzynastego roku życia, 
to była czarna rozpacz – dodaje mama.   

na zieloną szkołę, bo mam zawody, a ona: „Jak możesz mi to robić? 
Myślałam, że się przyjaźnimy?!”.

– Trzy razy w tygodniu towarzystwo jeździ na godzinę  
16.30 – 17.00 na zajęcia i wychodzi z treningu o 20.00. Gdy są  
korki, to wracają do domu nawet o 21.00. Trzy razy w tygodniu 
mają wieczory z głowy i popołudnia też, bo po szkole trzeba coś 
zjeść. Czwarty trening jest w soboty od 12.30 do 15.00. 

– Nie każdy tak ma, ale ponieważ my mieszkamy daleko, to nie 
ma jak wrócić do domu po szkole – opowiada Ida. – Mamy więc 
dwie , trzy godziny przerwy w zależności od planu lekcji i zaczy-
namy trening. I ten czas trzeba gdzieś spędzić. 

– Po treningu jedno z nas zawsze odbiera dzieci, bo gdyby mia-
ły same wracać, to byłyby jeszcze później – mówi pan Piotr.

– Gdy byłam młodsza, to był problem, bo rodzice nie mieli jak 
mnie zawieźć, a sama jeździć jeszcze nie mogłam. Znaleźli więc 
znajomego taksówkarza (sąsiada), który mnie woził. W tym sporcie 
jest tak, że o wszystkim decyduje głowa. To, co się w głowie dzieje. 
Zdarza się tak, że można nagle zapomnieć wszystko, czego się 
człowiek nauczył, i trzeba zaczynać od zera.  

Kilka lat temu sama tego doświadczyłam. Nie byłam w stanie 
wykonać jednego salta – mówi Ida. – Na zawodach wykonywałam 
już salta podwójne, robiłam śruby, a weszłam na trampolinę i nie 
mogła zrobić salta. Tak też bywa.

Starsze ode mnie dziewczyny mają teraz te same problemy.  
I wtedy pojawia się pytanie: jaki to ma sens? Tyle lat poświęciłam, 
nauczyłam się tych elementów i nagle nic nie umiem? Ale jak się 
to przetrwa, to się z tego dołka wyjdzie, a gdy się z niego wycho-
dzi, to z nadmiarem energii i wtedy jest wzlot, jest motywacja i są 
postępy. I tak jest przez te wszystkie lata uprawiania sportu.  

Za każdym razem przychodzi moment zwątpienia i chęć 
rezygnacji. Taki moment miałam i w tym roku. Miałam jechać na 
oficjalne zawody i potem już nie pojawić się na treningu, i zrezy-
gnować. Ale gdy przyszedł ten moment, zrobiło mi się smutno: 

– Kiedy zaczęłam trenować gimnastykę sportową, to od  
pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczęłam grać na skrzypcach 
– mówi Ida. – Nie chodziłam do szkoły muzycznej, bo treningi  
to wykluczały, ale mieliśmy program muzyczny w szkole.  
W pierwszej klasie ogłosili, że można iść na przesłuchania.  
Chętnie poszłam, chociaż mama była pewna, że jestem głucha 
(śmiech). Dostałam zgodę, żeby iść na przesłuchanie na pianino, bo 
mama powiedziała, że na skrzypce się nie zgadza, nie będzie zno-
sić tego rzępolenia i mnie z tymi skrzypcami przez okno wyrzuci. 
To jest cytat – zastrzega Ida. – Wybrałam się na przesłuchanie  
i okazało się, że poszło mi świetnie. Pani, która mnie przesłuchiwa-
ła, powiedziała, że na pianinie się zmarnuję i że mamę przekona.  
I przekonała. 

Miałam dwie godziny nauki w tygodniu i zespół kameralny,  
w którym grałam. Większość osób, jak to z tymi zainteresowa-
niami bywa, się wykruszyła, więc zostałam sama ze skrzypcami. 
Teraz chodzę raz w tygodniu. Staś zaczął się uczyć gry na skrzyp-
cach w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

– To jest jakaś prawidłowość, że wielu akrobatów udziela  
się muzycznie. Nie wiem jak, ale jakoś się to wiąże – mówi pani  
Daria. – To jest tylko jedna lekcja w tygodniu. A ćwiczą tylko przed  
koncertem. Jestem jednak pewna, że to rozwija. Nie bez powodu 
panienki z dobrych domów zawsze się uczyły grać na instrumen-
cie. To też rozwija umiejętności matematyczne. Młody jeszcze  
nie wiedział, co to są ułamki, a już znał ćwierćnuty i półnuty, a to  
są przecież ułamki. 

Uważam, że tak, jak się uczymy matematyki, polskiego czy 
historii, tak muzyka nie powinna kończyć się na flecie prostym, 
tylko na kontakcie z instrumentem, bo to fantastycznie ćwiczy 
mózg. I nasze dzieci na flecie prostym nie skończyły. Co ich czeka 
w przyszłości, nie wiadomo, ale tego, co mają, co przeżywają na 
zawodach, gdy robią ewolucje na trampolinie i szybują wysoko, 
nikt im nie odbierze. ■

…sport daje wiele  
satysfakcji, ale też wymaga  

pewnych wyrzeczeń
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   Miodek,  
  miodek,  
        miodek

Maj to pora bzów, złocistego rzepaku, 

tulipanów, hiacyntów, niezapomina-

jek, konwalii i kasztanowców.  

Maj to miesiąc kwitnących krzewów, 

drzew i pnączy. Pora zapachów, 

kolorów i pszczół. Każde dziecko wie, 

że pszczoły robią miód, każdy dorosły 

powinien wiedzieć, jak te małe owady 

ważne są dla naszego istnienia.  

Ale dziś nie będziemy pisać o zagro-

żeniach, jakie dla ich przetrwania 

niesie cywilizacja. Dziś będziemy się 

cieszyć z tego, do czego Kubuś  

Puchatek miał wyjątkową słabość...

SKŁADNIKI 
50	g	płynnego	miodu,	325	g	drobnego	cukru	do	wypieków,	125	g	syropu	złocistego	(golden	syrup),	 
1	łyżka	sody

Miód,	cukier	i	syrop	umieść	w	dużym	rondlu	o	grubym	dnie.	Wymieszaj.	Gotuj,	mieszając	od	czasu	 
do	czasu,	aż	cukier	całkowicie	się	rozpuści.	W	tym	czasie	wyłóż	papierem	do	pieczenia	prostokątną	bla-
chę	o	wymiarach	około	25	x	35	cm.	Kiedy	cukier	się	rozpuści,	zdejmij	mieszankę	z	ognia	i	dodaj	do	niej	 
łyżkę	sody.	Dokładnie	wymieszaj.	Uważaj,	bo	masa	zwiększy	swoją	objętość	i	zacznie	buzować.	 
Napowietrzoną	masę	przelej	do	przygotowanej	wcześniej	formy.	Odstaw,	aż	wystygnie	i	stwardnieje.	 
Tabliczkę	honeycomb	wyjmij	z	formy	i	połam	na	nieduże	kawałeczki.	Przechowuj	w	szczelnie	zamknię-
tym	pojemniku	i…	uważaj	na	zęby.

ZŁOCISTY 
HONEYCOMB

Są miody rzepakowe, gryczane, akacjowe, lipowe, wielokwiatowe,  

spadziowe i koniczynowe. Są też miody pitne. Jedne o kolorze słom- 

kowym, inne żółte, ciemno herbaciane i brunatne. Zachwyt nad  

właściwościami miodu ciągnie się od wieków. Starożytni Grecy  

wierzyli, że zapewnia on zdrowie i długowieczność. Egipska królowa  

Kleopatra kąpała się w kozim mleku i miodzie dla urody, a o niezwy-

kłych właściwościach pszczelego produktu wspominali: Pitagoras, 

Hipokrates i Homer. Miód potrafi osłodzić życie i... niejedną potrawę.  
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SKŁADNIKI 
1	kg	żeberek	wieprzowych,	
marynata:	3	łyżki	miodu,	3	łyżki	sosu	sojowego,	 
1/2	łyżki	musztardy,	2	ząbki	czosnku,	1/2	łyżeczki	soli

Czosnek	przeciśnij	przez	praskę,	dodaj	musztardę,	
miód,	sól	i	sos	sojowy.	Wszystko	wymieszaj.	Żeber-
ka	pokrój	na	części.	Przełóż	do	marynaty	i	dobrze	
wymieszaj.	Odstaw	w	chłodne	miejsce	minimum	na	
godzinkę.	Przełóż	na	dobrze	rozpalonego	grilla	i	piecz	
ok.	20	minut,	aż	się	przyrumienią,	a	mięso	stanie	 
się	miękkie.	

5150
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SKŁADNIKI 
kilka	batatów,	2-3	łyżki	miodu,	sok	z	limonki,	pół	łyżeczki	 
mieszanki	papryki	słodkiej,	ostrej	i	wędzonej	w	proszku,	
oliwa	z	oliwek,	szczypta	soli	i	owoc	granatu	

Bataty	umyj	i	pokrój	w	ćwiartki.	Posmaruj	oliwą,	posyp	
papryką	i	szczyptą	soli.	Wstaw	do	piekarnika	nagrzanego	 
do	180	stopni	na	20	minut.	Po	tym	czasie	wyjmij,	posmaruj	 
miodem	i	wstaw	ponownie	na	15	minut	lub	do	czasu,	aż	
bataty	się	przyrumienią,	a	cukier	skarmelizuje.	Po	wyjęciu	
skrop	sokiem	z	limonki.	Posyp	pestkami	granatu	i	podawaj.

SKŁADNIKI 
250	g	płynnego	miodu,	400	g	cukru,	100	ml	wody,	2	białka,	
100	kandyzowanej	żurawiny,	50	g	orzechów	nerkowca,	
garść	rodzynek,	1	łyżka	ekstraktu	waniliowego,	1	szczypta	
soli;	przygotuj	termometr	kuchenny
 

Orzechy,	żurawinę	i	rodzynki	wymieszaj	i	odstaw.	Formę	do	
pieczenia	o	wymiarach	15	x	20	cm	wyłóż	folią	spożywczą	 
i	odetnij	zapas,	tak,	by	została	jeszcze	do	przykrycia	
nugatu.	Cukier	wsyp	do	garnka	o	grubym	dnie,	wlej	wodę,	
postaw	na	ogniu.	Podgrzewaj	na	średnim	ogniu	do	uzy-
skania	temperatury	135	stopni.	Nie	mieszaj.	Kiedy	cukier	
się	rozgrzeje,	wlej	miód,	wymieszaj	i	podgrzewaj	dalej	do	
temperatury145	stopni.	Po	wlaniu	miodu	do	garnka	zacznij	
ubijać	w	misce	na	sztywno	białka	ze	szczyptą	soli.	Gdy	
mieszanina	cukru	i	miodu	osiągnie	temperaturę	145	stopni,	
powoli,	cienką	stróżką	przelewaj	ją	do	ubitych	białek,	
miksując	na	średnich	obrotach.	Dodaj	ekstrakt	z	wanilii.	
Zwiększ	obroty	miksera	i	ubijaj	przez	kolejnych	5	minut,	
aż	masa	będzie	lśniąca	i	gęsta.	Wsyp	mieszankę	orzecho-
wo-żurawinową	i	wszystko	wymieszaj.	Przełóż	nugat	do	
przygotowanej	formy,	przykryj	wystającą	folią	spożywczą,	
wyrównaj	i	pozostaw	do	wystygnięcia.	Wstaw	na	kilka	
godzin	do	lodówki.	Po	wyjęciu	zdejmij	folię	i	pokrój	ostrym	
nożem	na	kawałki.

SKŁADNIKI
4	łyżki	płynnego	miodu	i	jeszcze	2	do	przybrania,	 
300	g	sera	feta,	oliwa	extra	vergine,	ciasto	filo,	świeży	
tymianek,	2	łyżki	suszonego	oregano,	kilka	łyżeczek	
uprażonego	sezamu,	oliwa

W	misce	wymieszaj	pokruszoną	fetę	z	2	łyżkami	oliwy	
extra	vergine,	miodem	i	oregano.	Rozłóż	na	blacie	 
4	arkusze	ciasta	filo	i	posmaruj	je	odrobiną	oliwy	extra	
vergine.	Wykrój	z	nich	kwadraty.	Posyp	każdy	kilkoma	
listkami	tymianku	i	przykryj	kolejnym	arkuszem	ciasta.	
Podziel	mieszaninę	z	fety	na	porcji	i	rozłóż	na	kwadra-
tach	z	ciasta.	Zagnij	kolejno	dwa	boki	ciasta,	zakry-
wając	nadzienie.	Następnie	złóż	krótsze	boki,	żeby	
powstał	zgrabny	pakiecik.	Możesz	też	złożyć	ciasto	po	
przekątnej,	tak,	by	powstały	pakieciki	trójkątne.	Pamię-
taj,	liczy	się	wnętrze,	a	nie	wygląd	zewnętrzny.
Na	suchej	patelni	upraż	nasiona	sezamu	i	odłóż	je	na	
później.	Pakieciki	skrop	oliwą	i	ułóż	na	wysmarowanej	
oliwą	blaszce.	Piecz	w	200	stopniach,	aż	będą	złote	 
i	chrupiące.	Łopatką	ostrożnie	przełóż	ciastka	z	blachy	 
na	papierowy	ręcznik,	żeby	odsączyć	nadmiar	tłuszczu.	
Ułóż	na	talerz	i	podawaj	polane	miodem	i	posypane	
sezamem.	

PAKIECIKI  
Z CIASTA FILO, 
MIODU I SERA 

FETA

ŻEBERKA  
W MIODZIE

NUGAT  
Z BAKALIAMI

BATATY  
W MIODZIE



„Mając wolność, kwiaty,  

książki i księżyc,  

któż nie byłby w pełni  

szczęśliwy.”

Oscar Wilde


