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Gmina w obiektywie

Świeże, pachnące bele tegorocznego siana.  
Gdzie? Przy ulicy Wojska Polskiego w Lesznowoli. 
Prawda, że pięknie wyglądają w popołudniowym 
słońcu? Trzymajmy kciuki za to, by ten obraz  
nie zniknął z krajobrazu naszej gminy.
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Od Redakcji
Uff, ale upały. Czerwiec pokazał, że może być u nas cieplej niż  

w Grecji i Hiszpanii. Przekonali się o tym Włosi, Rosjanie, Bułga- 
rzy, Ukraińcy, Rumuni, Niemcy, Belgowie i Polacy, którzy na stawie  
w Nowej Woli walczyli o puchar Lesznowoli w zawodach ślizgów 
elektrycznych. Piękny staw, piękne miejsce dookoła, więc można 
by przy okazji urządzić sobie śniadanie na trawie, a tu pustka.

Podobnie bez widowni na Górkach Piaskowych w Magdalence  
po raz szósty odbywał się Legia MTB Maraton. Za to nie było pusto  
w Dzień Dziecka na placu zabaw w Łoziskach, gdzie nowy sołtys 
zorganizował piknik rodzinny. Kto nie wierzy, niech obejrzy naszą 
z tych imprez relację.

A propos Łozisk. Muszę przeprosić Czytelników i przyznać się  
do błędu. W poprzednim numerze przedstawiłem specjalistę od kawy,  
pana Andrzeja Zycha i po ukazaniu się numeru, dostałem SMS: 
„Panie Andrzeju, artykuł wygląda fajnie. Brawo, gratuluję. Tylko 
ja nigdy nie byłem w Łoziskach”. I rzeczywiście. Mój imiennik 
mieszka w Zamieniu. Jeśli ktoś po przeczytaniu tekstu chciał sam 
porozmawiać ze specjalistą o kawie i szukał sklepu pana Andrzeja 
w Łoziska, to stracił czas. Przepraszam i odsyłam na ulicę Błędną 
koło apteki w Zamieniu.

W tym numerze polecamy uwadze Państwa kolejnych miesz-
kańców, których naszym zdaniem poznać warto. Panią Annę z Jaz- 
garzewszczyzny, która udowadnia, że nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Pana Grzegorza z Łaz, który znalazł sposób na 
integrowanie sąsiadów i panią Agnieszkę, która założyła znany nie 
tylko w naszej gminie klub siatkarski MUKS „Krótka”. 

Przeczytacie też Państwo o panu Józefie z Nowej Iwicznej, 
który na dziewięćdziesiąte piąte urodziny zaprosił przyjaciół na 
wernisaż malarski do kawiarenki „U źródła” i panu Pawle, mistrzu 
kucharskim z Łaz, który na gminne imprezy gotuje słynną grochów- 
kę. Przeczytacie też o panu Jacku z Nowej Iwicznej, którego pasją 
są samochodowe rajdy terenowe. 

W naszej kuchni tym razem wiśnie i czereśnie.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Dom Hanny i Grzegorza Rowińskich  
od alei Krakowskiej oddziela niewielka, 
zielona przestrzeń. Pierwsza myśl,  
jaka przychodzi do głowy, to pytanie,  
jak można żyć z tym sąsiedztwem pędzą-
cych samochodów, w szumie silników, 
przy wiecznie zatłoczonej trasie.

OAZA  
prZy trAsie  

głównej
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Teraz, gdy poznałem gospo- 
darzy tego domu, zobaczyłem, co 
kryje to miejsce oddzielone od trasy 
krakowskiej niewielkim ogrodem, 
wiem, że moje pytanie było komplet- 
nie nieuzasadnione. Nie tylko można 
tu mieszkać, ale żyć pełnią życia, 
realizując swoje pasje, które w ta- 
kim sąsiedztwie wydają się czystą 
abstrakcją. 

Ptaki moje
Na podjeździe do garażu  

czeka na pana Grzegorza para czar- 
nych turkotów bucharskich. To ulu- 
biona para gołębi pani Hanny. Są  
piękne. Głowy w pierzastych koro-
nach, od góry przykryte rozetą  
piór skrywającą oczy i dziób, nogi  
w bujnych łapciach. 

– Zawsze czekają na męża, bo tu 
je karmi. Tak się do niego przyzwy-
czaiły, że chodzą za nim jak kury po 
podwórku. Nic się nie boją.

Na podwórku za domem kolejna 
niespodzianka. Całe stado pięknych, 
kolorowych ptaków reprezentujących 
różne grupy gołębi rasowych. Są tu 
brodawczaki, kuraki, dęte, barwne, 
mewki, lotne i strukturalne. Każdy 
ptak inny, inaczej zbudowany, ina-
czej upierzony. 

Pan Grzegorz z dumą pokazu- 
je parę, która wygląda tak, jakby  
przed chwilą opuściła salon fryzjer-
ski. Całe barwne pióra tych ptaków 
są poskręcane w spiralne loczki.  

To przedstawiciele rasy, która z tego 
powodu nazywa się „loczki”. Wystę-
pują one w różnych wariantach kolo-
rystycznych. Są jabłkowite, szymlo-
wate, w tonacji czarnej, niebieskiej, 
popielato-czerwonej, żółtej. 

Obok przechadzają się pawiki  
z dumnie rozłożonymi ogonami. Ich 
rozpostarte sterówki tworzą płaski 
wachlarz, którego krańcowe pióra 
leciutko dotykają ziemi. Pawiki są 
białe, czarne i czerwone. 

W kolorowym stadzie uwagę 
przykuwają perukarze. Ich pióra na 
głowie tworzą coś na kształt peruki 
całkowicie skrywającej głowę gołę-
bia. Ptaki – jak mówi pan Grzegorz 
– mają różne kolory upierzenia, ale 
głowa, lotki i ogon są zawsze białe. 

Nie brakuje w stadzie bocia- 
nów, krymków, mewek, garłaczy, 
brodawczaków, perłowych i innych.  
W miskach lęgowych siedzą młode, 
jeszcze nieopierzone maluchy.

– Moja przygoda z ptakami 
zaczęła się, gdy chodziłem do starej 
szkoły podstawowej na rogu Łącz-

ności i alei Krakowskiej. Na przeciw- 
ko szkoły, na drugim rogu ojciec 
mój prowadził GS-owski sklep. Dziś 
sklepu nie ma. Na miejscu starej 
szkoły stoi nowa. 

Po drugiej stronie alei Krakow-
skiej mieszkał dziadek i stryjkowie, 
którzy mieli gołębie. Gdy siedziałem 
na lekcji i widziałem przez okno,  
że lata jakiś obcy gołąb, to prosiłem 
panią, żeby mi pozwoliła wyjść do 
ubikacji, i pędziłem do dziadka, żeby 
wypuścić gołębie i złapać obcego. 
Któregoś dnia ktoś poskarżył, że 
zamiast do ubikacji biegam przez 
ulicę, ganiam gołębie i zabawa się 
skończyła.

i ja. Szliśmy przy rzędach z gołębia-
mi, oglądaliśmy z synem wystawio-
ne ptaki i gdy doszliśmy do końca, 
zobaczyłem, że nie ma z nami żony. 
Nie ma, zginęła. Telefonów komór-
kowych jeszcze nie mieliśmy, więc 
jak ją znaleźć w tym tłumie?

Nie było rady. Trzeba było powo- 
li wracać i nie patrzeć na gołębie, 
tylko rozglądać się za żoną. Przeszli-
śmy przez całą giełdę, doszliśmy do 
początku, gdzie czasami sprzedają 
psy i koty, i znaleźliśmy naszą zgu-
bę. Oglądała małego szczeniaczka, 
tego, który teraz się nam przygląda. 

Musieliśmy się w trójkę złożyć  
i szczeniaczka kupić. Ja mam gołę-
bie, żona suczkę Gabrysię.

Czasem w Słomczynie kupuję 
też ryby, żeby wpuścić do oczka. 
Kupowałem węgorze i piskorze. 

Woda tu jest naturalna, poziom się 
zmienia i ryby dobrze się trzymają. 
Są tu liny, karasie, kolorowe karpie. 
Dawniej, gdy jeździliśmy na Mazury 
i złapałem niewymiarowe węgorze, 
przywoziłem je do naszej sadzawki. 
Jednego roku, gdy poziom wody był 
bardzo niski, węgorze pouciekały. 

Jakieś dwieście metrów od  
naszej sadzawki był głęboki rów  
i one do tego rowu uciekały. Wiem 
to, bo mieliśmy wtedy akurat świe-
żo skopany ogródek i znalazłem 
węgorza w ogródku, zagrzebanego 
w piachu. Nigdy bym nie uwierzył, 
gdybym sam się nie przekonał, że 
węgorze dorosłe, zamieszkujące bez-
odpływowe zbiorniki, takie jak ten 
nasz, mogą lądem pokonywać pewne 
odcinki, dzielące je od rzeki. 

Podobno wykorzystują w tym 
celu wilgotne i deszczowe noce,  
a najczęściej uciekają, gdy przycho- 
dzi okres tarła. Natura gna je do 
właściwego miejsca. 

Mamy jeszcze ozdobne kurki, 
przepiórki, są bażanty – teraz akurat 
samiczka prowadza młode – i są pawie. 
Lubię na to moje ZOO popatrzeć. 

Ale rodzice, wiedząc, że tak lubię 
gołębie, pozwolili mi postawić budkę 
i mieć swoje własne. I tak się zaczęła 
moja przygoda z gołębiami. 

Gdy się ożeniłem, zacząłem  
hodować gołębie pocztowe. Pusz-
czałem je na loty. Często też zdejmo-
wałem z dachu te, które puszczone 
gdzieś na loty wracały i nocowały  
na dachach. Zdejmowałem je nocą  
i trzymałem zamknięte dotąd, aż 
miały młode. Potem już mogłem je  
puszczać, bo gołąb młodych nie opu-
ści i zawsze do nich wraca. 

Gdy zamieszkaliśmy z żoną  
we własnym domu, przeniosłem też 
gołębie. Mam kilka pocztowych, ale 
nie puszczam ich na loty. Hoduję je 
dla przyjemności. Prawdę mówiąc, 
specjalnie się na tych rasach i gru-
pach gołębi nie znam. Trzymam je, 
bo lubię i nie zastanawiam się, jaka 
to rasa. 

– Gołębie to jego pierwsza mi- 
łość – mówi pani Hanna. 

– Pierwsza to nie, bo ty jesteś 
moją pierwszą miłością – po czter-
dziestu ośmiu latach małżeństwa 
wyznaje pan Grzegorz. – Gołębie 
chodzą za mną i jedzą z ręki. Kiedy 
przyjeżdżałem z pracy, to już przy 
bramie mnie widziały i przylatywa-
ły, bo wiedziały, że zaraz będę  
je karmił. 

Gołębie kupuję w Słomczynie. 
Co pojadę, to zawsze coś egzotycz-
nego wypatrzę. Kiedyś pojechaliśmy 
do Słomczyna w trójkę – żona, syn  

…lubię na to moje  
ZOO popatrzeć
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Kucyki miała takie, że się w tych 
kucykach zakochałem. Spotkaliśmy 
się w 1969 roku, a w 1971 wzięliśmy 
ślub i co roku, dopóki nie zaczęły się 
rodzić dzieci, chodziliśmy na piel- 
grzymkę. Tu na pielgrzymce są już 
nasi synowie.

A jest jeszcze modlitwa, którą 
przepisałem kiedyś, będąc w górach 
na wycieczce z księdzem Andrzejem  
Grefkowiczem. Nocowaliśmy u sióstr  
zakonnych i tam na korytarzu wisia-
ła ta modlitwa, która stała się moim 
życiowym mottem. 

Pewnie z całej gminy, a może  
i powiatu, byłem na pielgrzymce naj-
więcej razy. Czterdzieści sześć albo 
czterdzieści osiem, bo już straciłem 
rachubę. A ile przez te lata poznało 

się przyjaciół, to też trudno zliczyć. 
Teraz z tamtej grupy lesznowolskiej 
zostało nas tylko dwoje. Powykru-
szali się ludzie, bo nie jest lekko ma- 
szerować przez dziewięć dni, a jak 
jeszcze są upały, to dopiero jest ciężko.

Z początku nie zabieraliśmy  
dzieci ze sobą, bo były za małe. Zo- 
stawały pod opieką babci, ale potem,  
gdy starszy miał siedem lat, a młod- 
szy pięć, nie mieliśmy ich z kim zo-
stawić i zabraliśmy ze sobą. Pamię-
tam, że tylko jeden odcinek drogi, 
gdzieś za Nowym Miastem, przez 
takie laski i piaski przejechali, a tak 
całą drogę szli. Ten mały lubił po-
spać, więc jak zwijaliśmy namiot, to 
się go wyciągało na materacu przed 
namiot i sobie dosypiał.

Od pielgrzymki do pielgrzymki
– Nasze życie toczyło się od piel- 

grzymki do pielgrzymki na Jasną 
Górę. Wracaliśmy z jednej i już cze- 
kaliśmy na kolejną – mówi pani Hanna. 

– Nie wiem, kiedy zakończę to 
pielgrzymowanie. Chyba jak już 
nie będę mógł chodzić o własnych 
siłach – dodaje pan Grzegorz. – Gdy 
wnuczki zaczną chodzić na piel-
grzymkę bez nas, wtedy przestanę, 
bo z roku na rok jest coraz trudniej 
pokonywać ten dystans. Najpierw 
chodziłem na pielgrzymkę sam. Po-
tem na pielgrzymce poznałem Hanię 
i chodziliśmy we dwoje. Gdy się po-
braliśmy, chodziliśmy jako małżeń-
stwo, a gdy urodziły się i podrosły 
dzieci, chodziliśmy całą rodziną. 

Wprowadzaliśmy do tej naszej 
pielgrzymującej rodziny wnuczki, bo 
czułem taką potrzebę. Teraz będzie 
pięćdziesiąt lat od naszej pierwszej 
wspólnej pielgrzymki w 1969 roku  
i pięćdziesiąt lat od dnia, gdy poznali-
śmy się we wsi Święta Anna, w san- 
ktuarium na trasie do Częstochowy. 

W tamtych czasach nie było  
tak jak teraz, że są przygotowane dla 
pielgrzymów noclegi, ale trzeba było 
znaleźć nocleg gdzieś u gospodarzy 
w stodole lub w chałupie. Właśnie 
gdy pielgrzymka szła do Świętej Anny,  
poszedłem przodem i znalazłem dla 
naszej grupy nocleg u jednej kobiety. 
Trzeba trafu, że w tej grupie była  

też Hania. Przeznaczenie albo – jak 
to mówią – „palec boży”. 

Moje pielgrzymowanie zaczęło 
się w 1966 roku. Była wtedy wielka 
nagonka na Kościół za orędzie, a wła- 
ściwie za słowa listu, jaki w 1965 
roku nasi biskupi wystosowali do 
biskupów niemieckich. W tym liście 
znalazło się słynne „przebaczamy  
i prosimy o wybaczenie”. 

Ówczesne władze PRL bardzo 
negatywnie oceniły pojednawczy  
list polskich biskupów, uznając,  
że sygnatariusze listu dopuścili się 
zdrady. Była tak wielka nagonka na 
Kościół, że jako młody człowiek na 
znak buntu postanowiłem pójść na 
pielgrzymkę do Częstochowy.

Poszliśmy we dwóch: Marian 
Pasek, o którym było w ostatnim 
numerze „mojej Lesznowoli” (Mam 
takie marzenie), i ja. Obaj zbunto- 
wani goniliśmy pielgrzymkę aż  
do Mogielnicy, bo ja przyjechałem  
z wakacji, gdy pielgrzymka była już 
w drodze. Marian dołączył do grupy 
jedenastej, a ja na stałe związałem  
się z grupą młodzieżową z Leszno-
woli. Było w niej dużo dziewczyn,  
a niektóre do dziś pracują w urzę- 
dzie gminy.

Najbardziej zżyliśmy się z Hanką 
Bronisz z Janczewic, która też swo-
jego męża, Jacka Konckiego, poznała 
na pielgrzymce. 

W 1967 roku wzięli mnie w ka- 
masze i na pielgrzymce nie byłem,  
ale rok później, już jako stary żoł- 
nierz zaplanowałem urlop na sierpień,  
przyjechałem do domu, przebrałem 
się w cywilne ciuchy i z Konckimi 
poszedłem na pielgrzymkę.

W wojsku odsłużyłem swoje, 
wróciłem do cywila i zacząłem pra- 
cować. Miałem dwadzieścia jeden 
lat, pracę, ale nie miałem żony. Teraz 
mogę to przy żonie powiedzieć, że 
poszedłem na pielgrzymkę szukać 
żony. Naprawdę. Z tą myślą posze-
dłem i spotkałem swoje szczęście. 
Okazało się, że na pielgrzymce była 
też w mojej grupie koleżanka z pra-
cy, cioteczna siostra mojej żony.

Żonę do pielgrzymek zachęciła 
babcia. Pokażę panu najważniejsze 
zdjęcia w mojej kolekcji. Proszę prze- 
czytać, co tam jest napisane. „1938 
rok. W spódnicy Marianna Ziętara, 
później z męża Rowicka, mama 
Grzegorza”. Obok „Hanna Figacz 
z przyszłym mężem Grzegorzem 
Rowińskim”. 

My szliśmy przykładowo  
dwieście kilometrów, a dzieciaki 
dwieście trzydzieści, bo bez przerwy 
gdzieś biegły przed pielgrzymką, 
wbiegały na jakieś górki, wracały  
i tak nadrabiały kilometrów. Często 
trzeba ich było przez głośnik wołać, 
żeby wracały do grupy.

Ja wiem, że jak ktoś raz pój- 
dzie na pielgrzymkę, poczuje atmos-
ferę, jaka tam panuje, to już będzie 
chodził. Tam jest tak, jak w dobrej 
rodzinie. Jeden drugiemu pomaga, 
wszyscy zwracają się do siebie  
„siostro” i „bracie”, a nie „proszę 
pani, proszę pana”. A jak jeszcze  
jest w grupie zespół ludzi, którzy 
idą, grają i śpiewają, to inaczej się 
idzie i chce się za rok znowu iść. 

…kucyki miała takie, 
że się w tych kucykach 

zakochałem
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…byłem na pielgrzymce 
czterdzieści sześć albo czter-

dzieści osiem razy
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fakt, że do nas na majowe śpiewa- 
nie przychodzi ponad dwadzieścia 
osób. Nawet z Wilczej Góry i Mag-
dalenki przyjeżdżają. Widać była 
taka potrzeba. 

Przygotowaliśmy śpiewnik, 
wybraliśmy stare, dawniej śpiewane 
przy figurkach pieśni, takie, które 
pamiętałem jeszcze z dzieciństwa, 
i nowe, śpiewane teraz. Pomieszali-
śmy to wszystko i ten zespół, który 
śpiewał w ostatni dzień maja, dał 
według mnie po prostu koncert.

W pierwszy i ostatni dzień ma-
jowy po śpiewaniu jest składkowy 
poczęstunek, bo każdy tego dnia coś 
na wspólny stół przynosi.

Pierwsze majowe śpiewanie wy-
padło w tym roku w środę. Zrobi- 
liśmy grilla, a ludzie poprzynosili 
ciasta i sałatki. Na koniec maja śpie-
wanie wypadło w piątek, więc Hania 
zrobiła blisko setkę pierogów z kapu-
stą i grzybami, ludzie poprzynosili 
ciasta, owoce – czereśnie i truskaw-
ki, rozstawiliśmy stoły. Śpiewanie 

zakończyło się około dwudziestej 
pierwszej apelem, a rozeszliśmy się 
po dwudziestej drugiej. Było prawie 
trzydzieści osób.

– Takie spotkania z sąsiadami 
nie zdarzają się często – mówi pani 
Hanna. – Ludzie pracują, zamykają 
się w domach ze swoimi sprawami 
i nie mają czasu na spotkania. A tu 
pośpiewaliśmy, pogadaliśmy, potem 
usiedliśmy do stołu i dalej rozma-
wialiśmy. Bardzo to jest wszystkim 
potrzebne.

Gdy było zimno i lało, bo  
wiemy, jaki był maj, to dwa razy za-
prosiliśmy wszystkich do domu i tam 
śpiewaliśmy. Od trzech lat śpiewamy 
i pomału staje się to tradycją. 

Pierwszego roku zapraszaliśmy 
ludzi, bo nikt nie wiedział, że jest 
taka możliwość. Zaprosiłem chyba 
pół parafii. Przyszło ponad trzy-
dzieści osób. Teraz już nie trzeba 
zapraszać. Sami przychodzą, co 
roku więcej. Sprawia mi to ogromną 
radość – mówi pan Grzegorz. ■

Nasza kapliczka
– Gdy idzie się przez kieleckie 

wioski, to spotyka się przydrożne 
krzyże i kapliczki. Na niektórych 
wsiach jest ich nawet po kilkanaście. 
Cztery lata temu na pielgrzymce prze- 
hodziliśmy przez wioskę za Nowym 
Miastem i zobaczyłem świeżo posta-
wioną figurkę. Wtedy przyszła mi  
do głowy myśl, że taka figurka mo-
głaby być i u nas. Wróciłem z piel-
grzymki, powiedziałem o tym żonie 
i synowi, a następnie pojechałem  
z synem do tej wioski, żeby z każdej 
strony figurkę sfotografował. 

Pokazałem zdjęcia żonie, ale 
figurka nie przypadła jej do gustu.  
Za dużo w niej było kieleckiej wioski.  
Zamiast tej, wypatrzyła w internecie 
figurkę Matki Boskiej Bolesnej i za- 
mówiliśmy ją. Zrobiliśmy odpowied- 
nie ogrodzenie, przygotowałem miej-
sce i postawiliśmy figurkę w zieleni 
nad stawem. Ksiądz proboszcz Miro-
sław Cholewa figurkę poświecił. 

Z tą figurką to był strzał w dzie- 
siątkę, bo jest u nas w Łazach od 
wieków jedna figurka pod Derdami  
i tam przychodzi po kilka osób,  
i zgodnie z majową tradycją modlą 
się przy niej i śpiewają. Na rogu alei 
Krakowskiej, tam gdzie jest Lewia-
tan, stał kiedyś krzyż, który – jak mi 
mama opowiadała – postawił mój 
pradziadek. Krzyż się jednak ze sta-
rości przewrócił i już na tym miejscu 
nowego nie postawiono. Postawiono 
krzyż przy szkole, ale większość 
ludzi nawet nie wie, że on tam stoi 
zasłonięty drzewami. 

Wieś niby duża, a figurek jak na 
lekarstwo. O tym, że trafiłem z po-
mysłem w dziesiątkę, niech świadczy 

Zdarzają się takie dni, 
kiedy zazdrość jest uza-
sadniona. Pierwszego 
czerwca, w Dzień Dziecka, 
ci starsi zazdroszczą tym 
o wiele młodszym tego, 
jak wiele im wolno.

Są  
takie  
dni
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Wolno bez skrępowania przeskakiwać po wielkich 
dmuchanych kulach, zjeżdżać na zjeżdżalniach, rozpę-
dzać się na karuzeli, szybować na huśtawkach i skakać 
na trampolinie. 

Wolno malować twarze farbami, wymazać się loda-
mi, robić miny i wszystko będzie wybaczone. Dzieciom 
pozwala się na wiele, a w Dzień Dziecka na jeszcze 
więcej. I nie wiem, jak by się człowiek starał, w pewnym 
wieku pewnych rzeczy już nie wypada – można tylko 
patrzyć i cieszyć się radością innych.

Na placu zabaw przy ulicy Złotych Łanów w Ło-
ziskach tego dnia atmosfera była przesycona radością. 
Śmiech rozbrzmiewał koło kolorowych balonów i było 
wszystko to, co maluchy kochają najbardziej – miejsce na 
beztroską zabawę i słodycze, bez których święto dzieci 
nie byłoby kompletne. Oczywiście dorośli nie byliby 
sobą, gdyby zadbali tylko o lody i cukrową watę. Zafun-
dowali też dzieciakom i ich opiekunom bardziej pożywne 
menu, bo zabawa zabawą, a jeść trzeba. Były więc wło-
skie makarony serwowane przez członka Rady Sołeckiej 

Grzegorza Adamiaka, który tej sztuki nauczył się we 
Włoszech. Zupy i ciasta, w tym babeczki, które sama 
pani sołtysowa piekła w piątek i jeszcze w sobotę. Były 
też kiełbaski i kaszanka prosto z grilla i obowiązkowe  
w upalny dzień napoje. Wszystko dla miłych gości gratis.

Gminna biblioteka postarała się, by obok uciech  
cielesnych pojawiły się też uciechy duchowe, ośrodek 
kultury zorganizował kolorowe metamorfozy, a strażacy 
postawili wozy – do zwiedzania i dla bezpieczeństwa. 
Były animacje, zawody, w których po jednej stronie 
stanęli dorośli, a po drugiej dzieci, i słowa piosenki 
„Wszystkie dzieci nasze są”, które przywitały uczestni-
ków festynu. 

Spod słomkowego kapelusza, okiem gospodarza  
doglądał wszystkiego sołtys Sławomir Świtek, dla które-
go była to pierwsza impreza na tym stanowisku, dlatego 
stres był jeszcze większy. Na szczęście pogoda dopisała 
i frekwencja też. Było gwarno, wesoło i beztrosko. Tak 
jak powinno być i jak powinno wyglądać dzieciństwo. ■
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Przekreślony 
  kłos

Ludzie mówią, że nie ma  
tego złego, co by na dobre nie  
wyszło. Mówią też, że każde  
niekorzystne zdarzenie może 
przynieść pozytywne skutki. 
Pani mgr Anna Marczewska  
z Jazgarzewszczyzny sens tych 
zdań może potwierdzić. 

– Jestem przykładem osoby, u której zdiagnozowana 
choroba nie została przyjęta jak tragedia, tylko była na-
pędem, motywem do działania w dobrej sprawie – mówi 
Anna Marczewska.

– Ponad trzydzieści lat temu lekarze stwierdzili  
u mnie chorobę Dühringa (skórną formę celiakii). Celia-
kia to choroba autoimmunologiczna, czyli taka, w której 
układ odpornościowy organizmu człowieka niszczy 
własne komórki i tkanki. Choroba ma podłoże genetycz-
ne i charakteryzuje się trwającą całe życie nietolerancją 
glutenu, to jest białka zapasowego zawartego w zbożach, 
w pszenicy, życie i jęczmieniu. 

Wyszło na dobre
– Trzydzieści lat temu dieta glutenowa nie była 

jeszcze modna. Celiakia była wówczas chorobą, na którą 
moja mama mogła uzyskać orzeczenie o niepełnospraw-
ności dziecka, ale mama chciała, żebym żyła normalnie, 
żebym nie czuła się jak dziecko niepełnosprawne.

Moja dolegliwość objawiała się chorobą skóry. Mia- 
łam bardzo dokuczliwe, swędzące pęcherze. Gdy stwier-
dzono, że przyczyną choroby jest nietolerancja glutenu, 
w Polsce w 1987 roku żywności bezglutenowej nie było. 

Kiedy byłam między liceum a studiami, w Polsce pa-
nował komunizm. Nie było bezglutenowej mąki, ciast, 
pieczywa. Był generalny problem z bezglutenową żyw-
nością. Trochę z darami przychodziło jej ze świata.

Mama nie zdecydowała się walczyć o uznanie mojej 
niepełnosprawności i wychowywała mnie w poczuciu, 
że funkcjonuję normalnie, tylko nie wszystko mogę jeść. 
Zresztą, a propos tej niepełnosprawności, muszę powie-
dzieć, że do tej pory w Polskim Stowarzyszeniu Osób 
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej trwa dyskusja na 
temat dofinansowania dzieci z celiakią, bo dla chorych 
na celiakię dofinasowania nie ma. Są dla osób uznanych 
jako niepełnosprawne. 

Część rodziców idzie na to, żeby ich dzieci dotknięte 
celiakią uznano za niepełnosprawne. Moja mama na to 
nie poszła. Postanowiła mnie wychowywać bez dotacji.

Skończyłam studia – biologię na Uniwersytecie War-
szawskim, wyszłam za mąż i życie toczyło się normal- 
nie. Na studiach jako wolontariuszka zaczęłam pomagać  
w pierwszej w Warszawie piekarni bezglutenowej przy 
ulicy Góralskiej na Woli.

Później pracowałam w innych miejscach, urodziłam 
córeczkę i zdecydowaliśmy się kupić działkę w gminie 
Lesznowola. W tym miejscu uprzedzę pytanie, że celia-
kia to nie jest choroba, która w jakimś stopniu byłaby 
ograniczeniem dla ciąży. Wprawdzie nie ma na nią odpo-
wiedniego lekarstwa, ale stosowanie odpowiedniej diety 
pozwala na normalne funkcjonowanie. 

Po urodzeniu córki miałam przerwę w pracy i wy- 
korzystałam ją na skończenie podyplomowych studiów  
z zakresu poradnictwa dietetycznego. Zaczęłam działać 
w organizacjach pozarządowych i wymyśliłam sobie,  
że będę dietetykiem. Czas był dobry, bo przyszła moda 
na odchudzanie, ale jak wiadomo, dieta odchudzająca na 
nikogo nie działa, więc była to orka na ugorze. 

Wszędobylski gluten
– Jako wolontariuszka zaczęłam pomagać w forum 

dla osób z nietolerancją glutenu. Na Rynku Nowego Mia-
sta w Warszawie zorganizowaliśmy pierwszy piknik dla 
osób na diecie bezglutenowej, za rok kolejny, i powołali-
śmy Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej. 

Zaczynaliśmy od piętnastu osób, a teraz stowarzy-
szenie jest potężną organizacją, która rocznie organizuje 
około osiemdziesięciu imprez w Polsce, ma swoje czaso- 
pisma, materiały dla lekarzy, uczestniczy w międzyna-
rodowym programie, w którym udzielamy licencji na 
znak przekreślonego kłosa, czyli na sygnowanie takim 
znakiem żywności i produktów pozbawionych glutenu.

Jeśli zatem na opakowaniu jest znak przekreślo- 
nego kłosa, to znaczy, że produkt uzyskał naszą licen-
cję. Jeździmy do zakładów spożywczych w całej Polsce, 
przeprowadzamy audyty, oceniamy, czy ich produkcja 
jest bezpieczna dla osób na diecie bezglutenowej. To, 
czym zajmowałam się w ramach wolontariatu, przerodzi-
ło się w pełnowymiarową, niezwykle ciekawą pracę.

 Na chwilę wrócę do wspomnianego już pikniku  
na Nowym Mieście. To było trzynaście lat temu. Zapro-
siliśmy do udziału kilku producentów żywności bezglu-
tenowej i staraliśmy się uświadomić ludziom, że jest coś 
takiego jak dieta bezglutenowa. Pamiętam, podszedł  
do nas starszy pan i powiedział: „Chyba wam się w gło-
wie poprzewracało. Co to za dieta bez glutenu? Już nie 
wiecie, co wymyślać”.

Pan pewnie nie wiedział nic o celiakii i nie wiedział 
też, że może być żywność bez glutenu, choć gluten jest 
właściwie wszędzie. To jest białko w ziarnie trzech zbóż, 
a więc w życie, pszenicy i jęczmieniu, a w diecie trzeba 
te trzy zboża usunąć. Na pozór wydaje się to proste,  
bo są różne zamienniki. Na przykład jest bułka zwykła  
i bułka bezglutenowa, ale sęk w tym, że ponieważ gluten 
jest bardzo dobrym, tanim wypełniaczem, używa się go 
wszędzie. Znajduje zastosowanie prawie we wszystkich 

…jeśli na opakowaniu  
jest znak przekreślonego kłosa, 
to znaczy, że produkt uzyskał 

naszą licencję

fot. z archiwum Polskiego Stowarzyszenia  
Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej



Czynnik, który sprawia, że układ immunologiczny 
człowieka dający sobie do tej pory radę, nagle zaczyna 
atakować własne organy. 

Dieta bezglutenowa nie jest tania, a szacuje się,  
że powinno ją stosować około sześciu procent społeczeń-
stwa. Nie tylko chorzy na celiakię, ale ludzie uczuleni na 
gluten czy mający nadwrażliwość na gluten. Kilogram 
mąki kosztuje około 12 zł, trzysta gram chleba sześć, 
siedem złotych. Sześć, siedem kromek chleba bezglute-
nowego potrafi kosztować nawet 11 złotych. 

Trzeba też wiedzieć, że specjalistyczne produk-
ty bezglutenowe są mniej wartościowe niż glutenowe 
odpowiedniki, bo ich produkcja jest oparta o różnego 
rodzaju skrobie. Chleb bezglutenowy ma niższą wartość 
odżywczą niż glutenowy. Dlatego w diecie bezgluteno-
wej należy jeść dużo warzyw, owoców, różnych kasz, 
żeby te braki uzupełnić. Warto też wiedzieć, że słodycze 
bezglutenowe są równie niezdrowe jak zwykłe. 

Moje koleżanki ze stowarzyszenia w ramach  
projektu „Menu bez glutenu” jeżdżą po kraju, odwiedza-
ją stołówki, restauracje, pensjonaty, firmy cateringowe, 
czyli miejsca przygotowujące posiłki, i prowadzą szkole-
nia. W ramach centrum diety bezglutenowej udzielamy 
też bezpłatnych porad drogą telefoniczną, przez internet, 
a także na spotkaniach indywidualnych. W Dniu Dziecka 
zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne Warszawie.
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produktach przetworzonych. Jest w cukrze waniliowym, 
w ciasteczkach, wędlinach, a nawet w słoiczku z chrza-
nem i z tego powodu dieta bezglutenowa jest bardzo 
trudna, bo wymaga nieustannej czujności. 

Jeśli bierzemy do ręki pulchny, pachnący, apetyczny 
bochenek chleba, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
może nam szkodzić. Dlatego tak bardzo nam zależało, 
żeby trafić do jak najszerszej rzeszy konsumentów, trafić 
do świadomości, że są ludzie, którzy nie mogą jeść zwy-
kłego pieczywa.

Popularyzujemy tę wiedzę podczas akcji eduka-
cyjnych wśród społeczeństwa, organizujemy wielkie 
coroczne spotkania. W tym roku zorganizowaliśmy dużą 
konferencję na ten temat i w 2018 roku Targi Gluten Free  
EXPO w Warszawie, jedyną tego typu imprezę w Eu-
ropie, która była prawdziwym świętem osób na diecie 
bezglutenowej. 

Dziś mogę bez przesady powiedzieć, że jestem w na-
szej gminie największym specjalistą od diety bezgluteno-
wej, bo wszystkie pozostałe koleżanki ze stowarzyszenia 
mieszkają poza Lesznowolą. 

Celiakia
– Ta choroba dotyka wszystkich. I dorosłych, i dzieci. 

U dzieci zazwyczaj są to dolegliwości przewodu pokar-
mowego. Dziecko skarży się na bóle brzucha, w postaci 
bardziej zaawansowanej pojawiają się biegunki. Lekarze 
w miarę szybko u dzieci diagnozują celiakię. Siatki cen-
tylowe, które służą do oceny rozwoju fizycznego dziecka, 
pozwalają określić, czy wzrost i waga są proporcjonalne 
do wieku i od razu pokazują, kiedy dziecko dość szybko 
traci masę ciała, nie rośnie, coś się z nim dzieje. 

Wykrycie celiakii, a w konsekwencji leczenie,  
wprowadzenie diety bezglutenowej, bardzo szybko, bo  
w ciągu kilku miesięcy powoduje, że dziecko wraca do 
normalnego funkcjonowania, ale musi stosować dietę. 
Nie zawsze jest to łatwe, bo nie we wszystkich szkołach 
czy przedszkolach są dania dla dzieci uczulonych na 
gluten. U nas w szkołach w Lesznowoli i Łazach dzieci 
mają w jadłospisie dania bezglutenowe.

Czasem jedynym objawem celiakii są afty czy ane-
mia, która się nie poddaje leczeniu, a także osteoporoza 
w wieku na tę chorobę za wczesnym. Wyzwalaczem 
celiakii może być czasem stres, u kobiet ciąża, a także 
długotrwała terapia antybiotykowa czy poważna infekcja.  

Muszę powiedzieć, że nasze akcje, czy warsztaty 
mają także znaczenie integracyjne, bo dzieci na diecie 
bezglutenowej nie zawsze czują się bezpiecznie w śro- 
dowisku, gdyż zazwyczaj są jedyne w klasie. Muszą  
one cały czas być czujne, aby nie dać się skusić i nie się-
gać po jedzenie, które będzie zawierało gluten. To wiecz-
ne pilnowanie się bardzo wpływa na psychikę dziecka,  
a spotkania integracyjne ten problem łagodzą.

Bardzo nam też zależy na tym, aby celiakii nie po-
strzegać jako samego zła. Rodzice mają taką skłonność, 
by uważać, że ich dziecko jest bardzo chore i chowają  
je pod kloszem, a to dziecku nie pomaga. Wręcz przeciw-
nie. Dziecko powinno normalnie się rozwijać, uprawiać 
sport i robić wszystko to, co zgodnie z wiekiem powinny 
robić dzieci. 

Komunia nisko glutenowa
– Nie wszyscy wiedzą, że od dziesięciu lat wierni  

w kościele katolickim, chorzy na celiakię czy borykają-
cy się z uczuleniem na gluten, mogą przyjmować nisko 
glutenowy opłatek komunijny – mówi pani Anna. 

– Na prośbę Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celia-
kią i na Diecie Bezglutenowej Sekretariat Konferencji 
Episkopatu Polski w dniu 21 maja 2009 roku wydał notę, 
że osoby chore na celiakię, które dotąd mogły przyjmo-
wać komunię świętą pod postacią wina, mogą ją przyj-
mować w postaci hostii nisko glutenowych, wypieczo-
nych zgodnie ze wskazaniami Kongresu Nauki Wiary. 

W tym miejscu chciałabym wyjaśnić, że użyte w no- 
cie Episkopatu określenie „hostia nisko glutenowa” nie 
oznacza, że zawiera ona gluten w ilości ponadnormatyw-
nej. To jest opłatek bezglutenowy, a formuła „niskoglute-
nowy” została użyta z uwagi na wymogi prawa kano-
nicznego. Episkopat znalazł odpowiedniego producenta  
i problem został rozwiązany.

Opłatki są wyrabiane z mąki pszennej, ale jest jej  
tak niewielka ilość, że nie przekracza progu bezpieczne-
go dla chorych. Pewnie trudno uwierzyć, że tak niewiel-
ka ilość glutenu może szkodzić, a okazuje się, że często 
przyjmowana może. W medycynie odnotowano przypad-
ki, że opłatek przyjmowany raz w tygodniu powodował, 
że objawy celiakii się utrzymywały. To znaczy, że nawet 
tak niewielkie ilości glutenu aktywują układ immuno- 
logiczny człowieka. 

…bardzo nam też zależy na 
tym, aby celiakii nie postrze-

gać jako samego zła
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Gluten i neuropatia
– Bardzo wielu chorych nie wie o swojej chorobie. 

Jeśli ludzie narzekają na dolegliwości przewodu pokar-
mowego, pół życia czują sią źle, mają ciągle nawracającą 
anemię i kolejne dawki żelaza nie pomagają, powinni 
zrobić badania, czy to przypadkiem nie jest celiakia. 
Tym bardziej, że teraz wraz z modą na dietę bezgluteno- 
wą wiele osób przechodzi na ten sposób odżywiania i na-
gle czuje się doskonale. Tyle tylko, że z tą dietą jest taki 
problem, że jak się na nią przejdzie, to po paru miesią-
cach nie da się już zdiagnozować celiakii, bo zmiany  
w jelitach i przeciwciała, które są obecne we krwi z uwa- 
gi na brak kontaktu z glutenem, cofają się. 

Polecam Czytelnikom „mojej Lesznowoli” naszą 
stronę internetową celiakia.pl, na której można przeczy-
tać między innymi o objawach choroby i porównać, czy 
nasze dolegliwości nie pasują do celiakii.

Na koniec powiem coś, co pewnie wiele osób zasko- 
czy, bo w Polsce się o tym prawie nie mówi. Otóż u wielu 
chorych gluten powoduje objawy neurologiczne – pada- 
czki, depresję, a także zaburzenia równowagi, czyli 
ataksję glutenową.

Angielski neurolog, profesor Marios Hadjivassiliou, 
zajmujący się problematyką celiakii i nadwrażliwości  
na gluten u osób z objawami neurologicznymi, opisał  
i udokumentował badaniami zjawiska ataksji glutenowej 
i stwierdził, że przyczyną bardzo wielu przypadków 
neuropatii, czyli choroby nerwów obwodowych, jest 
nietolerancja glutenu. 

Podczas spotkania z nami profesor pokazywał film, 
na którym pies po zjedzeniu glutenu miał typowe za- 
burzenia równowagi. Tak więc choroba dotyczy nie tyl-
ko ludzi. Profesor powiedział też, że w Wielkiej Brytanii 
czekali dwadzieścia lat na to, aby instytucja zajmująca 
się publikowaniem procedur i wytycznych w dziedzi-
nie medycyny i ochrony zdrowia wspomniała w swoich 
wytycznych, dotyczących diagnostyki celiakii, że każdy 
pacjent z niewyjaśnioną ataksją lub neuropatią, powinien 
być przebadany pod kątem celiakii. My to już wiemy  
i dlatego zachęcamy do badań.

Pracę w stowarzyszeniu traktuję jak hobby. Tyle  
mi sprawia frajdy. Generalnie nie lubię pracy, która 
każdego dnia jest taka sama. W stowarzyszeniu śmieje-
my się, że jesteśmy jak Armia Zbawienia. Jednego dnia 
nosimy paczki, bo organizujemy warsztaty kulinarne, 
innego mamy szkolenia dla lekarzy, kolejnego audyt  
w zakładach gastronomicznych, następnego jeszcze coś 
innego gdzieś w Polsce. Teraz przygotowujemy poradnik 
dla dzieci. Ponadto udzielamy porad i ciągle jesteśmy 
między ludźmi lub w kontakcie z nimi.

Ta praca wymaga nieustannego dokształcania się  
i za to też ją lubię. Przy okazji dodam, że dla członków 
naszego stowarzyszenia, których jest ponad cztery  
i pół tysiąca, wydajemy bezpłatny magazyn „Bez glu- 
tenu”. Pomyśleć, że niewiele ponad dziesięć lat temu  
w pokoju jednej z koleżanek zaczynałyśmy działalność  
w kilka osób. ■

Cztery dystanse i stu trzydziestu sześciu chętnych. Na Górkach Piaskowych  

w Magdalence po raz szósty wystartował Legia MTB Maraton. To coroczna impreza,  

która już na stałe wpisała się w kalendarz wiosennych rywalizacji w naszej gminie.

GiGA, MeGA, 
MInI... MIKRO 
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Kolorowe rowery, barwni za- 
wodnicy i duch sportowej rywaliza-
cji wypełniły tereny rekreacyjne w 
Magdalence. Już od wczesnych go-
dzin rannych pierwsi chętni zgłaszali 
się do punktów akredytacyjnych po 
numery startowe. Potem tylko szyb-
kie poznanie trasy, lekka rozgrzewka 
i w samo południe ruszył pierwszy, 
najdłuższy wyścig. Do pokonania 
55 kilometrów. Przed szesnastoma 
śmiałkami wzniesienia, piaszczyste 
tereny i temperatura, która wyciskała 
gorące poty.  

Nim opadł kurz po ostatnim  
zawodniku tego dystansu, już na 
starcie ustawiali się amatorzy nieco 
krótszej trasy. Grupa MEGA miała 
do pokonania 33 kilometry i była naj-
liczniejsza. Na starcie stanęło dzie-
więć pań i sześćdziesięciu czterech 
panów, a zaraz po nich czterdziesto-
jednoosobowa grupa zwolenników 
szybkiego sprintu na 11 kilometrów 
w wyścigu MINI.

– Głowa do góry, patrzymy na 
znaki i nie jedziemy bez sensu za 
kimś, kto zmylił trasę. Proszę pilno-
wać strzałek, taśm, a jak są liczniki, 
to łatwo się państwo zorientujecie, 
czy jesteście jeszcze w Lesznowoli, 
czy już blisko Zakopanego – przestrze- 
gali sędziowie. Najważniejszy sygnał 
startowy należał do dyrektora Cen-
trum Sportu Rafała Skorka, współor-
ganizatora i gospodarza zawodów.

ka temperatura na chwilę obniżona 
została przez ulewny deszcz. Nie 
był to jednak wystarczający powód, 
by zawody przerwać i na mecie nie 
móc cieszyć się ze zwycięstwa nad 
własnymi słabościami.

Za rok, jak zapowiadają organi- 
zatorzy, kolejne zmagania, a my 
mamy nadzieję, że któregoś dnia jak 
na wielkich kolarskich wyścigach, 
tak na całej trasie w Magdalence 
ustawieni będą wierni kibice, dopin-
gujący śmiałków. ■

Ponieważ w maratonie MTB 
może wystartować każdy, nie mogło 
zabraknąć też najmłodszych.

Najkrótszy wyścig nazwany 
przez organizatorów MIKRO prze-
znaczony był dla tych, którzy przygo- 
dę z rowerem dopiero zaczynają. Do 
pokonania było 50 metrów i nie były 
to metry łatwe. W tej rywalizacji 
mogły sprawdzić się dzieci w wieku 
od czterech do sześciu lat. I choć ta 
grupa zawodników była najmniej 
liczna, bo wystartowała tylko jedna 
dziewczynka i pięciu chłopców, to 
towarzyszyły jej chyba największe 
emocje. Od wielkiej euforii, zwłasz-
cza rodziców, do wielkiego płaczu 
małych kolarzy, którzy już na starcie 
odmówili udziału w wyścigu. Tu 
obowiązywał różny styl jazdy i różne 
modele rowerów. Typowo dziewczę-
ce z różowymi wstążkami i te bardzo 
oryginalne, które nie dysponowały 
jeszcze pedałami.

Mimo apelów o bezpieczną jazdę 
na trasie nie obyło się bez wywro-
tek. Na szczęście wszyscy szybko 
się podnosili i z powrotem dosiadali 
swoich rumaków. Choć czerwiec przy- 
niósł upały, w dniu wyścigu wyso-
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Pierwsze jazdy odbywały się  
na działce u mojego znajomego. Był 
tam dół z piachem nie większy od 
pokoju, w którym teraz rozmawia-
my, i pokonywanie tego dołu było 
wielką frajdą. Wjeżdżałem w ten dół, 
specjalnie zakopywałem samochód, 
a on bez problemu z piachu wyjeż-
dżał. Bawiłem się jak duże dziecko. 
Tak mnie ta zabawa w piaskownicy 
wciągnęła, że po kilkunastu dniach 
zacząłem swoją zabawkę ulepszać. 
Wprowadzałem różne modyfikacje, 
żeby usprawnić samochód do jazdy 
terenowej. 

Jednym z organizatorów Mazo- 
wieckiego Wrak Race jest kierowca 
rajdowy, mieszkaniec Nowej Iwicz-
nej, Jacek Soboń. Człowiek, którego 
pasją są samochodowe rajdy tereno-
we. Spotkaliśmy się, by o tej pasji 
porozmawiać.

Największa w Polsce
– Mazowiecki Wrak Race to  

największa tego typu impreza w Pol- 
sce – mówi pan Jacek. – Organizu-
jemy ją z kolegą, z którym reprezen-
tujemy Stowarzyszenie Automobil 
klub Piaseczyński. Łukasz Sabaj jest 
prezesem stowarzyszenia, a ja dyrek-
torem do spraw motosportu. Po mo-
jej stronie, z uwagi na to, że jeżdżę 
od lat w rajdach samochodowych, są 
wszystkie sprawy związane z mo- 
toryzacją.

Jesteśmy dumni, że na motoryza-
cyjnej mapie Polski jest nasza gmina, 
a w niej Mysiadło i coroczna impreza 
gromadząca miłośników sportów sa-
mochodowych, zarówno tych, którzy 
siedzą za kierownicami wysłużonych 
samochodów, jak i tych, którzy przy-
chodzą oglądać widowisko. Najwięk-

Zamontowałem większe koła, 
podniosłem zawieszenie, wzbogaci-
łem wóz o wyciągarki i inne po-
trzebne do jazdy terenowej gadżety, 
takie jak liny, szekle, łańcuchy. I tak 
się zaczęła moja przygoda z rajdami 
terenowymi.

Prawie w każdą niedzielę wsia- 
daliśmy z żoną do naszej terenówki  
i jechaliśmy gdzieś na mokradła 
pobawić się w błocie. Zdobywałem 
coraz więcej doświadczeń. Bez mała 
przez dwa lata modyfikowałem swoją 
vitarę i w końcu w 2009 roku dosze-
dłem do wniosku, że nie nadaje się 

ona do takiej jazdy terenowej, jaką 
chciałbym uprawiać. Nie nadawała 
się do startu w rajdach. 

Pamiętam, że pojechałem na inte-
gracyjny zlot kierowców rajdowych, 
gdzie były próby terenowe, za które 
zdobywało się punkty, i upewniłem 
się, że suzuki vitara nie spełnia mo-
ich oczekiwań. Zacząłem szukać ko-
goś, kto od podstaw, według mojego 
pomysłu, według moich przemyśleń 
pomoże mi zbudować samochód. 

Zaczęło się pięć lat temu od prostego pomysłu – wykorzystania terenu po  

byłym Kombinacie Ogrodniczym PGR Mysiadło. Dwaj pasjonaci sportów motoro-

wych postanowili kilka razy w roku wprowadzić na leżące odłogiem hektary  

konie mechaniczne zaprzęgnięte w silniki starych samochodów i zorganizowali 

pierwszy Mazowiecki Wrak Race – zawody, a właściwie widowisko dla publiczno-

ści, podczas którego przeznaczone do utylizacji samochody kończyły godnie  

swój żywot. Godnie, bo nie na złomowisku, tylko na torze.

Kocham  
ten sport

szą frajdę mają dzieci, bo tatusiowie 
oglądają wyczyny kierowców, a dzie- 
ciaki korzystają z dmuchanych zje- 
żdżalni, mogą same pomalować pra- 
wdziwy samochód, a ponadto poznają  
pierwsze rajdowe tajniki. 

Skłamałbym jednak, gdybym 
powiedział, że wszyscy są zadowo-
leni z tego, że największa tego typu 
impreza odbywa się na terenie naszej 
gminy. Najmniej zadowoleni są ci, 
którzy mieszkają najbliżej toru, bo 
źle znoszą ryk silników. Może gdyby 
takie wyścigi były koło mojego do- 
mu, też bym narzekał, więc staram 
się tych ludzi zrozumieć, choć nie 
organizujemy imprez co tydzień. 

W styczniu organizujemy za-
wody na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i wszystkie 
zebrane pieniądze przekazujemy na 
akcję Jurka Owsiaka. Około 8 marca 
mamy imprezę z okazji Dnia Kobiet, 
we wrześniu edycję po wakacjach  
i około 11 listopada z okazji Święta 
Niepodległości. Raptem cztery im-
prezy w roku, na które przychodzą 
całe rodziny i mile spędzają czas. 
No, ale jak ktoś nie lubi motoryzacji, 

to cztery razy w roku narzeka. Ma 
prawo. Wytrzymamy. 

Wszystko, co robię i co ma styk  
z motoryzacją, to moje hobby. Zawo-
dowo prowadzę działalność gospo-
darczą. Sprzedaję mięso. 

W piasku i błocie
– Moje życie to rajdy przełajowe. 

Wszystko zaczęło się niewinnie.  
Mój kolega, Robert Stańczyk, w 2008  
roku kupił suzuki vitarę, japoński 
samochód, który bardzo mi się spo- 
dobał. Pamiętam, że pojechaliśmy 
pojeździć do lasu. Vitara to nie jest 
samochód typowo terenowy, ale  
fajna zabawka z napędem na cztery  
koła. Tak mnie wtedy ta jazda za- 
chwyciła, że postanowiłem kupić 
sobie takie samo auto. 

Znalazłem ogłoszenie i pojecha-
łem do Krakowa. Ponieważ bardzo 
się na ten samochód napaliłem, ku- 
piłem suzuki vitarę, nie badając  
dokładnie, co kupuję. Tak to jest, gdy  
o kupnie decydują oczy, a nie rozum. 
Nieźle się przy niej narobiłem, ale 
doprowadziłem do takiego stanu, że 
mogliśmy jeździć.

…wszystko co 
robię i co ma styk 
z motoryzacją to 

moje hobby

fot. BXB STUDIO (3x)
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Mariusz i ja
– Takiego człowieka, z którym 

do dziś współpracuję, znalazłem  
w Konstancinie. Mariusz Borowski 
ma warsztat samochodowy, talent  
i doświadczenie w rajdach przepra- 
wowych. Razem zbudowaliśmy pier- 
wszy samochód terenowy. Wiadomo,  
że silnik, reduktor i most były zaada- 
ptowane z jakiegoś gotowego mode-
lu, ale cała reszta, czyli konstrukcja, 
ramoklatka i inne elementy składo- 
we to była inwencja własna. 

Zaczęliśmy jeździć w poważ- 
niejszych rajdach. Może jeszcze nie 
w mistrzostwach Polski, ale w zawo-
dach ligowych na naszym terenie  
i w Polsce. Były to rajdy przeprawo- 
we, w których startowało po sto i wię- 
cej załóg. Stanowiliśmy z Mariuszem 
załogę. Ja jeździłem jako kierowca, 
a Mariusz był moim pilotem. W ten 
sposób wciągnąłem się w tę zabawę. 

Mniej więcej po trzech latach 
uznaliśmy, że nasz samochód był do- 
bry na trzyletnie przetarcie, ale – tak 
jak poprzednia suzuki vitara – nie daje  
już możliwości na sukces w poważ- 
niejszych, ciężkich rajdach, takich jak  
ekstremalny off-roadowy Magam-
-Trophy czy kilkudniowe, ciężkie raj-
dy z cyklu Puchar Polski Off-Road. 

Sprzedałem go i zaczęliśmy  
z Mariuszem budować kolejny samo- 
chód. Wiedzieliśmy już, że do rajdów  
przeprawowych samochód musi być  
maksymalnie lekki, żeby nie topił 

W wielu krajach Europy sprawę 
rozwiązano w prosty sposób. Samo-
chód, który ma książkę pojazdu,  
a samochody sportowe mają, nie mu- 
si przechodzić badań okresowych, bo  
przed każdym rajdem jest badany 
przez delegatów Polskiego Związku 
Motorowego. 

Nowym samochodem zacząłem 
jako kierowca startować w Pucharze 
Polski Samochodów Terenowych. 
Ponieważ ten rajd odbywa się pod 
egidą Polskiego Związku Motorowe-
go, musiałem spełnić pewne wyma-
gania dotyczące stroju, kasku, a sa-
mochód przed startami przechodził 

się w błocie, więc poszukiwaliśmy 
odpowiednich elementów. Trwało  
to prawie dwa lata, przez które  
wiele zmieniło się w naszym życiu 
osobistym i wiele w organizacji 
rajdów. Długie, kilkudniowe rajdy 
przeprawowe, które wymagały spo- 
rych umiejętności i dużego doświad-
czenia, skończyły się. Został tylko 
jeden, bardzo dobry, rodzinny rajd 
Bałtowskie Bezdroża, odbywający 
się na malowniczych terenach  
województwa świętokrzyskiego  
i mazowieckiego.

Stwierdziliśmy, że koniec z bło- 
tem. Nie będzie już przygód, gdy 
wpadaliśmy do dołów z wodą, która 
sięgała nam do połowy szyby. Już 
mi się nie chciało siedzieć przez całą 
październikową noc w samochodzie 
czy dwie doby w wodzie, bo tak było 
na Bałtowskich Bezdrożach. Samo-
chód, który budowaliśmy, był uniwer- 
salny. Celowaliśmy z konstrukcją na 
rajdy cross country.

W 2015 roku zaczęliśmy star- 
tować w rajdach amatorskich z cyk- 
lu Super Rally. To są krótkie rajdy,  
o odcinkach specjalnych po kilkana-
ście kilometrów, na których bardzo 
dobrze sprawdzał się samochód zbu- 
dowany przez Mariusza.

Co to za samochód? Ciężko 
byłoby określić jego markę. My go 
nazywamy „Z-jeeb”. Silnik o mocy 
250 KM ma od hondy S 2000, mo- 
sty i reduktor od nissana patrola,  

badania techniczne, dotyczące klatki 
bezpieczeństwa, systemu gaśnicze- 
go i innych detali wymienionych  
w załączniku startowym.

Przez pierwszy sezon startów  
doposażaliśmy nasz wóz we wszyst-
ko, co było w rajdach potrzebne.  
Do 2017 roku jeździliśmy naszą 
nową maszyną i muszę się pochwa-
lić, że były to sezony bardzo udane. 
W 2016 roku wygrałem kilka rajdów 
pucharowych i cały sezon Pucharu 
Polski zakończyłem zwycięstwem  
w swojej klasie i w klasyfikacji 
generalnej. W 2017 roku obroniłem 
tytuł mistrza.

a cała reszta to pomysł i konstruk- 
cja Mariusza. 

Aby te samochody były dopu- 
szczone do ruchu, muszą spełniać 
jeden warunek – mieć w swojej kon-
strukcji część seryjnego samochodu, 
którą jest rama z fabrycznym nume-
rem seryjnym. W naszych przepi-
sach o ruchu drogowym jest pewien 
paradoks. Samochody sportowe nie 
mogą być dopuszczone do zawodów, 
jeśli nie mają w konstrukcji klatki 
bezpieczeństwa. Ponieważ mają 
klatkę, nie mogą przejść przeglądu 
technicznego, który jest warunkiem 
dopuszczenia pojazdu do ruchu. 

Nowe wyzwania
– Po trzech latach pucharowych 

startów stwierdziłem, że potrzebuję 
nowych wyzwań. Nie ma co powie-
lać zwycięstw i rajdów z poprzednich  
lat. Zwycięska maszyna poszła do 
garażu, a ja w 2018 roku kupiłem ko-
lejny samochód – używany i przetar- 
ty w mistrzostwach Polski nissan 
składak, podobny z zewnątrz do nis- 
sana navary z trzylitrowym silnikiem  
turbo z BMW, reduktorem od toyoty, 
ramoklatką własnej konstrukcji. I ta- 
kim samochodem się teraz ścigam. 

W ubiegłym roku zacząłem star- 
ty w mistrzostwach Polski i muszę 
przyznać, że były to starty z przygo- 
dami. Samochód był – jak wspomnia- 
łem – kupiony, a nie zbudowany,  
jak poprzednie przez Mariusza, więc 
sporo musieliśmy w nim poprawić, 
bo usterki wychodziły podczas raj- 
dów. Mimo to kilka razy udało się 
nam stanąć na podium. Dwa rajdy 
wygraliśmy, a cały sezon zakończy-
liśmy tytułem wicemistrza Polski  
i wicemistrza Europy w klasie TH. 

Po sezonie cały samochód roze- 
braliśmy, przebudowaliśmy go we-
dług własnej koncepcji i z początkiem  
tegorocznego sezonu rajdowego roz-
poczęliśmy starty. Wzięliśmy udział 
dwukrotnie w mistrzostwach Polski  
i mistrzostwach Europy i rajdy za- 
kończyliśmy sukcesem, zajmując 
pierwsze miejsce. 

fot. BXB STUDIO (3x)
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…nigdy nie przekraczam pewnej bariery, 
żeby zarobić kilka sekund

…przez dziesięć lat wystartowałem  
w ponad osiemdziesięciu rajdach

Pasja
– Moją drogę do motoryzacyjnej 

pasji chyba zawdzięczam ojcu. Tata 
był zawodowym kierowcą, jeździł 
ciężarówkami, prowadził wielkie 
TIR-y, a gdy coś przy samochodach 
robił, zawsze przy nim byłem, bo 
miał dla mnie jakieś zadanie: „Podaj 
klucz, potrzymaj, odłóż młotek”. 
Dzięki temu pomału poznawałem 
samochody i nasiąkałem motoryza-
cją. Konsekwencją było ukończenie 
samochodówki w Piasecznie, a póź- 
niej technikum samochodowego  
w Warszawie na Hożej. Niekonsek- 
wencją było to, że ani dnia nie pra-
cowałem jako technik, czy mechanik 
samochodowy. 

Wybrałem inną drogę zarabiania 
na życie. Gdy miałem dziewiętnaście 
czy dwadzieścia lat, zacząłem han-
dlować mięsem i – jak wspomniałem 
– robię to do dziś. Po prostu zama-
wiam mięso w zakładach mięsnych, 
porcjuję i rozprowadzam zgodnie  
z zamówieniami do klientów. 

Jednak zgodnie z przysłowiem 
„czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci”, wróciłem do 
motoryzacji przez sport.

Największą przygodę miałem, 
gdy w rajdzie cross country spadłem 
samochodem ze skarpy. Jeden z uczest- 
ników rajdu pomylił drogę i na wąs- 
kim odcinku nagle wyjechał mi  
z lasu na czołowe zderzenie. Kurzył 
tak, że na chwilę straciłem widocz-
ność i na wyczucie próbowałem mu 
ustąpić, żeby uniknąć zderzenia. Zje- 
chałem z drogi, złapałem pobocze  
i dachując, spadłem z trzy metrowej 
skarpy. Na szczęście nadjechały 
inne ekipy, podali liny, postawiliśmy 
samochód na koła, wyciągnęli nas  
i pojechałem dalej. W rajdzie zająłem 
czwarte miejsce. 

Na rajdach zdarzają się wypadki. 
One nie są tak groźne dla ludzi, jak 
dla sprzętu. Trzeba mieć świadomość,  
że startujemy w nieznanym terenie, 
pełnym uskoków, dołów czy innych 
niespodzianek. Stąd wypadki.

Jako kierowca rajdowy mam swoje  
zasady. Po pierwsze nie opuszcza 
mnie świadomość, że mam rodzinę. 

na sto kilometrów, a rajd ma ponad 
trzysta kilometrów. Jak się doliczy 
dojazdówki, to się robi tych kilome-
trów sporo.

Moja ekipa to pilot Przemysław 
Markowski, mieszkaniec naszej  
gminy, dwóch lub trzech mechani-
ków, którym trzeba zapłacić dniówki 
i ja. Jak wszystko policzę, to napraw-
dę trzeba ten sport kochać, żeby  
go uprawiać. 

Po każdym rajdzie samochód 
wymaga naprawy. Trzeba go prawie 
rozebrać i złożyć. Trzeba wyciąg- 
nąć i sprawdzić skrzynię biegów, 
reduktor, hamulce, półośki, przegu-
by i tak dalej. Przez dwa tygodnie 
samochód jest w warsztacie i to też 
kosztuje.

Rajdy za granicą kosztują co 
najmniej dwa razy drożej. Oczywi- 
ście zawsze liczę na sponsorów,  
a najwięcej pomagają mi znajomi, 
przyjaciele z różnych firm, ludzie 

Nie odpowiadam tylko za siebie,  
ale przede wszystkim za moje dzieci, 
Antka i Dominikę, i moją żonę, Mo-
nikę. Pewnie dlatego nie przekraczam  
pewnej granicy bezpieczeństwa. Jadę 
tak, jak pozwalają mi moje umiejęt-
ności, sprzęt i psychika. Nigdy nie 
przekraczam pewnej bariery, żeby 
zyskać kilka sekund czy kilka minut 
na odcinku specjalnym, bo wiem,  
że czasem może się to źle skończyć.

W ciągu dziesięciu lat wystar- 
towałem w ponad osiemdziesięciu 
rajdach. Gdy zwyciężałem, dostawa-
łem puchar, medal, dyplom i uścisk 
dłoni prezesa. Kiedyś policzyłem 
moje zwycięskie puchary. Naliczy-
łem ich ponad sto. Stoją w domu  
na półkach wśród kolekcji medali  
i dyplomów. 

Żona, ponieważ jest kobietą 
pragmatyczną, zawsze mi mówi, ile 
taki puchar kosztuje w Decathlonie, 
a ile ja wyłożyłem złotówek, żeby 

zakręceni na punkcie samochodów, 
którzy wiedzą, że rajdy to moje życie 
albo nieuleczalna choroba. Chodzę, 
pukam do różnych drzwi i proszę.

Kolega, który sprowadza do 
Polski oleje, sponsoruje oleje. Piotr 
Szynkiewicz, właściciel hurtowni 
motoryzacyjnej Profit Stat EP z Lesz- 
nowoli, za symboliczną złotówkę 
zaopatruje mnie w smary, płyny, 
oleje, bo przecież po każdym rajdzie 
trzeba zmienić olej, a dwa razy w se-
zonie płyn hamulcowy. Pilot dokłada 
się do wpisowego i tak ziarnko do 
ziarnka się zbiera. W ubiegłym roku 
moje starty w rajdach wsparł UG 
Lesznowola. Kupiłem za to namiot, 
który ma herb gminy, na kombi-
nezonie znajduje się logo naszego 
Centrum Sportu i wszyscy wiedzą, 
skąd jestem.

Na koniec uczciwie powiem,  
że gdyby nie moja żona Monika i cór- 
ka Dominika, to bym tego sportu 

go dostać. Na przykład w rajdzie 
do Drawska Pomorskiego na jedną 
rundę w Polsce trzeba wydać sporo 
grosza. Gdy auto się popsuje, koszty 
skokowo rosną.

Co tyle kosztuje? Po pierwsze, 
drogie jest samo wpisowe – trzy 
tysiące trzysta złotych. W trasę je-
dzie ze mną bus serwisowy i laweta, 
która ciągnie rajdówkę. Po drodze 
do Drawska trzeba płacić za winiety 
i viatolle. Laweta pali osiemnaście 
– dwadzieścia litrów na sto kilome-
trów, a do Drawska i z powrotem jest 
kilkaset kilometrów, to też są koszty.

Prócz tego jedzie moja toyota 
z serwisem fotograficznym, więc do-
dajemy koszty benzyny i honorarium 
dla chłopaków z serwisu. Do tego 
dochodzą koszty noclegów i wyży-
wienia. Żeby nie nocować w hotelach,  
jeździmy razem kamperem.

Samochód rajdowy też nie jeździ 
na wodzie, tylko pali sto litrów ropy 

nie uprawiał. Gdyby powiedziały: 
„Siedź w domu, gdzie tam będziesz 
jeździł”, to pewnie bym siedział.  
Ale one wiedzą, jak kocham te starty, 
i bardzo mnie wspierają. I to jest naj-
ważniejsze. Naszym celem jest zdo-
bycie tytułu mistrza Polski i mistrza 
Europy w rajdach cross country. ■

fot. BXB STUDIO (2x)
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„Na następnej lekcji będziesz malował cały obraz z kwiatem.  
Z dużym, białym liliowcem”. Jak powiedział, tak zrobił. Na na-
stępnej lekcji wszystkim dał jakieś zadanie, a ja miałem malować 
wspomniany obraz. Pojęcia nie miałem, jak się maluje akwarelą, 
ale skoro kazał, siedziałem z boku i malowałem. Ponieważ żela- 
zne liście miałem już przećwiczone, szybko je namalowałem i pra- 
cowałem nad białym wśród nich liliowcem. 

Profesor znowu chodził, patrzył i wreszcie zapytał mnie,  
czy chodziłem do przedszkola i czy miałem zajęcia z rysunku.  
Odpowiedziałem, że nie. W domu bieda i moich rodziców nie stać 
było na przedszkole. Profesor pokiwał głową, dał mi jakąś nagrodę 
i od tego czasu na zajęciach z rysunku zawsze miałem jakieś  
inne zadanie. 

Wtedy do mnie dotarło, że coś tam we mnie drzemie, że mogę 
malować, rysować. Zacząłem się starać o zawód związany z tymi 
zdolnościami. 

Gdy skończyłem szkołę, był rok 1938. Mieszkaliśmy wtedy 
na ulicy Traugutta koło fabryki czekolady i w tym samym domu 
mieszkał właściciel zakładu litograficznego, pan Wacław Stasiak. 
My w suterenie, pan Wacław na trzecim piętrze. Zakład pana  
Stasiaka zajmował się drukiem płaskim, a rysunek przeznaczony 
do druku był wykonywany kwasem na kamieniu. Wspominam  
o tym, bo pan Stasiak i jego zakład miały w moim życiu ogromne 
znaczenie. 

Gdy wybuchła wojna, uciekałem z Krakowa, ale mnie zaraz 
złapali i do Krakowa cofnęli. Któregoś dnia pan Stasiak zajrzał do 
naszej sutereny i powiedział matce, bym do niego przyszedł. Matka 
kazała, to poszedłem. Pan Stasiak zapytał, w jakim zawodzie chciał- 
bym pracować. Wyrwało mi się, że chcę być drukarzem. „To może 
zaczniesz praktykę u mnie? To też druk, tylko z kamienia, na takiej 
płaskiej maszynie” – powiedział pan Stasiak i tak się zaczęła moja 
praktyka, czyli szlifowanie kamieni. 

Szlifowałem kamienie bardzo długo, bo rysownikiem w za- 
kładzie był garbaty pan Wojtarowicz. Patrzył na mnie, obserwował 
i pewnego dnia zobaczył, że coś tam rysuję. Przyjrzał się moim 
rysunkom i powiedział: „Dam ci zarobić parę groszy, ale będziesz 
dla mnie robił pewne rysunki”. Potem okazało się, że produkował 
fałszywe kartki żywnościowe, do których ja rysowałem obwódki. 
Niewiele brakowało, bym razem z nim siedział w więzieniu na 
Montelupich, gdzie go za te kartki zamknęli. 

Przychodziłem codziennie do pracy, szlifowałem kamienie,  
nosiłem paczki, a po pracy zostawałem i rysowałem. Potem rysun-
ki kwasem solnym wytrawiało się na wyszlifowanym kamieniu  
i drukowało. Pewnego dnia szef zawołał mnie do siebie i zapropo-
nował, żebym poszedł do zawodowej szkoły graficznej, która była 
pod krakowskim zamkiem. Posłuchałem, nabrałem pewności  
i szkołę skończyłem. 

W czwartym roku mojej pracy Niemcy wzięli mnie na przymu-
sowe roboty. Skoszarowali i dali popalić. Ciągnęło się to, ciągnęło, 
aż skończyła się wojna. 

Miałem szesnaście czy siedemnaście lat i nie wiedziałem, co 
robić. Zacząłem rysować. Zainteresowałem się twarzami, a moim 
wzorcem były portrety malowane przez artystę malarza Sylweriu-
sza Saskiego. Rysowałem to, co on malował. Tak się w to ryso- 
wanie wciągnąłem, że bez przerwy rysowałem. Siadałem gdzieś  
i rysowałem. Jechałem gdzieś i rysowałem. Byle co, ale rysowałem. 
To jednak nie była odpowiedź na pytanie, co w życiu robić.

Na Berlin
– Decyzję podjęło za mnie wojsko. Nie było płaczu, nie było 

nic. Zgarnęli mnie i stałem jak baran. 21 stycznia jeszcze byłem  
w Krakowie, a w lutym już w 16 Dnowsko-Łużyckiej Brygadzie 
Pancernej w Modlinie. Przez trzydzieści dni nauczyli mnie prowa-
dzić czołg. Byłem mechanikiem i kierowcą T-34. 

Umiałem jechać do przodu, do tyłu, w kolumnie i pokonywać 
wysokie brzegi. Wyznaczyli mnie do załogi. Nie znałem nikogo.  
W doborze załóg była taka zasada, że jak Polak był mechanikiem  
i kierowcą, to dowódcą czołgu i działowym też był Polak. Radio-

telegrafistami i cekaemistami byli Rosjanie. 
Obok mnie siedział w czołgu opalony Wania. 
On nie znał polskiego, ja rosyjskiego, ale jakoś 
się dogadywaliśmy. Bardzo dobrze prowadził 
czołg, więc wiele się od niego nauczyłem. 

Razem jechaliśmy pod płonący Wrocław, 
a potem nad Nysę Łużycką. Tam wyznaczali 
nam stanowiska i przez półtora miesiąca byli-
śmy przygotowywani do działań wojennych. 
15 kwietnia 1945 roku zaczęła się ofensywa. 
Rosjanie forsowali Nysę Łużycką. Dla mnie 
zaczęła się wojna. 

O trzeciej na ranem artyleria zaczęła  
niszczyć drugi brzeg, gdzie z pancerfaustami 
siedzieli Niemcy. Czekali na nas. Jak przywali-
li z pancerfausta, to koniec. Wszystko się pali-
ło. Niektórzy, żeby nie iść pod ten zmasowany 
ogień, specjalnie topili czołgi. 

Dziewięćdziesiąt pięć lat to kawał  
życia. Jest co opowiadać i wspominać.  
Ale co z tego opisać? Jakim kluczem  
się posłużyć, żeby wybrać te historie, 
które Józefowi Kościelnemu z Nowej 
Iwicznej, obchodzącemu w czerwcu 
kolejną rocznicę urodzin, sprawią  
urodzinowy prezent? 

Żelazny malarz
– Wiek, aczkolwiek piękny, ma swoje  

wady – mówi Józef Kościelny. – Człowiek 
coraz słabiej widzi i coraz gorzej się porusza. 
Czas młodzieńczego tworzenia nieuchronnie 
zbliża się do końca i nadchodzi czas rozstania 
się z malowaniem. Mój wielki żal…

Zaczęło się w Krakowie
– Tak, tak. Moje malowanie to długa histo-

ria. Zaczęła się w Krakowie w szkole podsta-
wowej, gdy miałem chyba jedenaście lat. Który 
to był rok? Pewnie 1935, bo ja urodziłem się  
w 1924.

Chodziłem do szkoły podstawowej im. 
Jana Matejki i pamiętam, że było to w trzeciej, 
a może w czwartej klasie. Na lekcję profesor  
przyniósł żelazny kwiat i kazał nam go ryso- 
wać. Nie wiecie, co to żelazny kwiat? To taka 
roślina o wzniesionych, pierzastozłożonych, 
grubych, ciemnozielonych, skórzastych i pię- 
knie błyszczących liściach. Mówią o niej 
„żelazny kwiat”, ponieważ jest odporna na złe 
warunki, niedostatek wody i światła, ale na-
prawdę nazywa się zamiokulkas zamiolistny. 

Rysowaliśmy ten żelazny kwiat, a pro- 
fesor przechadzał się między ławkami i pa- 
trzył. Na dłuższą chwilę zatrzymał się przy 
mnie, patrzył, patrzył i wreszcie powiedział: 

…przez trzydzieści 
dni nauczyli mnie  
prowadzić czołg

fot. z archiwum prywatnego. J. Kościelnego (2x)
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Życie w wojsku
– Gdy nas dyslokowali do Słupska, od razu zakwalifikowali 

mnie na sześciomiesięczny specjalny, ściśle tajny kurs – przygoto-
wania do nowej wojny – i skierowali do Rembertowa. Byłem już 
chorążym. Jako jedyny 22 lipca 1946 roku dostałem awans. 

Po zakończeniu kursu w Akademii Sztabu Generalnego  
przerzucili mnie na dwa lata do Kołobrzegu. Gdy w 1951 roku 
rodziła się moja córka Mirka, wiozłem żonę sanitarką do szpitala  
w Koszalinie. 

Z garnizonu w Kołobrzegu dojeżdżałem do Koszalina i Świno-
ujścia, gdzie po tym moim super tajnym kursie pomagałem robić 
plany wojenne. Potem dowództwo chciało mnie awansować na 
wyższe stanowisko, a ponieważ się nie zgodziłem, wysłali mnie  
do Braniewa. Z Braniewa do Grudziądza, z Grudziądza do Włoc- 
ławka, z Włocławka do Inowrocławia i znowu do Grudziądza.  
W 1954 roku urodził się nam syn Boguś. Trzy lata później wrócili-
śmy do Szczecina. 

Moja wojskowa kariera zakończyła się  
w stopniu pułkownika w Sztabie Generalnym 
w Warszawie. W międzyczasie w Wojskowej 
Akademii Politycznej obroniłem pracą doktorską. 

Powrót do malowania
– W czasie okupacji i przez okres wojny 

nie malowałem. Pierwszą powojenną wystawę 
zrobiłem w klubie garnizonowym w Grudzią-
dzu, gdzie skończyłem istniejące przy klubie 
garnizonowym studium plastyczne. Malowa-
łem i sprzedawałem obrazy.

Nasza brygada liczyła ponad dwieście  
czołgów. Olbrzymia jednostka. Gdy jechali-
śmy, to podawali komunikaty, że kolumna ma 
trzynaście kilometrów. Pamiętam, że jechali-
śmy całą noc i miałem przed sobą do sforsowa-
nia tor kolejowy i wał. Jeszcze nie zdążyłem 
pomyśleć, jak to zrobię, gdy nasza artyleria za-
częła bić tak, że wszystko wyrównała. Niem- 
cy przestali strzelać, tylko wychodzili z pod-
niesionymi rękoma. 

Potem sztab skierował nas na południe. 
Z Czechosłowacji szła na odsiecz Niemcom 
pełna dywizja pancerna. Podjęliśmy walkę. 
Wpadliśmy w kocioł. Brygada była okrążona  
i znalazła się pod ciężkim ogniem niemieckim. 
Mój czołg odcięty od brygady był na nasze 
szczęście poza okrążeniem. Mówię „na szczę-
ście”, bo większość ludzi spotkał tragiczny los 
i w tej walce polegli. Obraliśmy kierunek na 
Berlin, ale nie dojechaliśmy do niego, tylko 
pozostawaliśmy w osłonie naszych wojsk. 

W kwietniu była jeszcze strzelanina,  
a ósmego maja skończyła się wojna. Z frontu 
wróciliśmy do Poznania, gdzie nas posegre- 
gowali. Nasza brygada dostała stały postój  
w Szczecinie, w którym koszary i urząd miej-
ski przejmowali Polacy. Spokoju tam nie było, 
bo działały różne bandy i musieliśmy chodzić  
na patrole. 

Nie wróciłem do Krakowa. Zostałem  
w Szczecinie i zapisałem się do gimnazjum. 
Ponieważ miałem skończoną szkołę graficzną, 
od razu przyjęli mnie na drugi rok. W gimna-
zjum poznałem moją przyszłą żonę. Mieszkała 
na Bezrzeczu koło Szczecina i bała się sama 
wieczorem wracać, więc prosiła mnie raz, dru-
gi, trzeci, bym ją odprowadził do domu. 

To był 1946 rok. Podpisałem papiery na 
terminowego żołnierza, miałem odpowiednią 
przepustkę, więc mogłem ją odprowadzać. 
Odprowadzanie zakończyło się małżeństwem  
i zaczęło się nowe życie. 

…moje malowanie to długa historia

fot. z archiwum prywatnego 
J. Kościelnego (5x)
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Miałem takie wystawy, że sprzedawałem 
wszystkie obrazy. Namalowałem ich blisko 
półtora tysiąca. Wszystkie to olej na płótnie. 
Teraz już nie maluję. Od września ubiegłego 
roku mieszkam z synem i synową w Nowej 
Iwicznej. Lekarze zabronili mi mieszkać same-
mu. Muszę zrobić porządek z obrazami. Wczo-
raj segregowałem różne papiery i dokumenty. 

Urodziny mam 20 czerwca i z tej okazji  
w kawiarence „U źródła” będzie wystawa mo-
ich obrazów i okazja do spotkania znajomych. 
Skończę 95 lat. Moja przygoda z malarstwem 
oraz przyjaciółmi ze studia plastycznego nadal 
trwa, lecz pomału zanika ze względów zdro-
wotnych, utraty wzroku oraz możliwości poru-
szania się. Wiek, jak powiedziałem, aczkolwiek 
piękny, ma swoje wady. ■

Z okazji wystawy na pięćdziesięciolecie 
twórczości artystycznej napisałem w folderze 
do wystawy tak: „Każdy jubileusz niesie ze 
sobą nieco ryzyka. Polega ono na podjęciu 
decyzji, jaką datę przyjąć za początek działal-
ności. Czy sięgać wstecz do lat młodzieńczych, 
to jest do 1944 roku, kiedy to popełniłem pier- 
wsze akwarele, kopiując obrazy pana Sylwe-
riusza Saskiego, które częściowo zachowały 
się do dnia dzisiejszego – chyba nie…

Swoje 50-lecie wywodzę z pierwszej  
mojej wystawy w galerii Klubu Garnizonowe-
go w Grudziądzu w 1957 roku. W pięćdzie- 
sięcioletniej działalności brałem udział w czter- 
dziestu jeden wystawach, w tym dwóch zagra-
nicznych w Lipsku i Budapeszcie”.

– W Akademii Sztabu Generalnego  
w Warszawie wystawę prac miałem co roku. 
W Warszawie mój kolega, Czesław Furmanek, 
wprowadził mnie do grona artystów pracu-
jących w Studio Plastycznym Domu Wojska 
Polskiego. W 1977 roku zostałem sekretarzem 
Stowarzyszenia Studia Plastycznego „Wiarus” 
i pełniłem tę funkcję przez czternaście lat.

…namalowałem  
blisko półtora tysiąca  

obrazów 

fot. z archiwum prywatnego J. Kościelnego (4x)
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W tym roku we Włoszech odbędą się  

mistrzostwa świata ślizgów elektrycznych.  

Wszyscy ci, którzy chcieli zobaczyć,  

w jakiej formie są rywale, przyjechali  

w czerwcu do Nowej Woli. Przez trzy dni 

zawodnicy ze światowej czołówki pod- 

patrywali innych i oceniali własne możli- 

wości na ostatnim sprawdzianie przed 

najważniejszymi zawodami.

Włosi, Rosjanie, Bułgarzy,  
Ukraińcy, Rumuni, Niemcy, Belgo-
wie i Polacy – w sumie 54 zawod- 
ników rywalizowało w Nowej Woli  
w ramach IV Międzynarodowego 
Pucharu Lesznowola – Tenshock 
Polska 2019. Większość zawodników, 
którzy stanęli na małym pomoście  
w naszej gminie, już niedługo ści- 
gać się będzie na włoskim akwenie  
w Mistrzostwach Świata klas M 
NAVIGA.

W przyszłym roku zawody  
w Nowej Woli obchodzić będą swój 
mały jubileusz pięciolecia. Do tej 
pory udało się przekonać do nich 
kilkudziesięciu zawodników, którzy 
na stałe wpisali tę imprezę do swo-
jego kalendarza. Jako główny atut 
wskazują rodzinną atmosferę i brak 
spięcia, które zwykle towarzyszy 
międzynarodowej rywalizacji, oraz 
odpowiedni akwen wodny. Tu czas 
płynie wolno, w słońcu i nad wodą, 
i tylko organizatorzy, i belgijski 
sędzia zawodów narzucają tempo 
kolejnych etapów rywalizacji. 

Zawody w Nowej Woli organizo-
wane są przez pasjonatów i dla pa-
sjonatów. Mają swoich zagorzałych 
miłośników, którzy przez cały rok 

ulepszają i dopieszczają swoje mode-
le, by były gotowe do rywalizacji.  
I choć jest to sport, który – wydawać 
by się mogło – spełnia wszystkie wa-
runki, by przyciągać widzów, jakoś 
do tej pory to się nie udało. Ślizgi ele- 
ktryczne to nie piłka nożna i nie to- 
warzyszą im pełne trybuny i gromady  
odziców, którzy na zawody przypro-
wadzają swoje pociechy. A szkoda, 
bo emocji i zaskakujących wywrotek 
na wodzie nie brakuje, a specyficz-
na muzyka silników na wysokich 
obrotach, tak jak na żużlowym torze, 
tylko emocje potęguje. 

Z nadzieją, że któregoś dnia  
gromady dzieci z rodzicami obser- 
wować będą kolejne starty na wodzie,  
od zeszłego roku na terenie naszej 
gminy działa modelarnia. Stało się 
to, co obiecali podczas ubiegło-
rocznych pucharowych rozgrywek 

organizatorzy. Na nasze pytanie  
o plany na przyszłość, rok temu 
Maciej Kozłowski, jeden z pomysło-
dawców imprezy i sędzia między-
narodowy w tej dyscyplinie sportu, 
powiedział: „Najbliższe plany to 
zainteresowanie tym sportem dzieci  
i młodzieży. Będą mogły przycho-
dzić i uczyć się modelarstwa”. 

I przychodzą. W każdą niedzielę 
od godziny 11.00 można wpaść nad 
staw w Nowej Woli do modelarni, 
aby uczyć się i pracować nad wła-
snym modelem ślizgacza, a któregoś 
dnia puścić go na wodę. Może już 
w przyszłym roku, bo – jak mówią 
organizatorzy – fakt, że zagraniczni 
zawodnicy już teraz zapowiadają 
chęć przyjazdu nad staw w Nowej 
Woli, jest pocieszający i utwierdza 
ich w przekonaniu, że warto tę im-
prezę organizować. ■

Ślizgiem  
  po wodzie
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– Kiedy zaczyna się jesienna słota, zima i czas 
palenia w kominku, siadam w fotelu, słucham trzasku 
palącego się drewna i zagłębiam w historię. Przeglądam 
stare, zrobione przez mojego ojca fotografie, czytam 
pisane przez niego pamiętniki, segreguję zgromadzone 
przez niego dokumenty – opowiada pan Paweł.

– Od dwudziestu siedmiu lat mieszkam w Łazach  
i od wielu lat tak robię. Zawsze znajduję coś, czego 
przedtem nie widziałem, czego nie doczytałem, o czym 
dowiaduję się po raz pierwszy. To jest naprawdę fascy-
nujące. Takie poznawanie historii, która była udziałem 
mojego ojca.

Ojciec mój był człowiekiem skrytym. Nie opowiadał 
nam, co robił, bo uważał, że im mniej wiemy, tym dla 
nas bezpieczniej. Takie wówczas po wojnie były czasy. 
To, co wiem o ojcu z tamtych lat, wiem ze zdjęć, jego za-
pisków, tekstów, które przez tyle lat przeglądam. Wiem, 
że był w Armii Krajowej, że zdradzony przez kolegę był 
wywieziony na Syberię i dwa lata przesiedział w jednym 
z najcięższych obozów dla żołnierzy AK w Borowiczach. 

Gdy zachorował na zapalenie płuc, życie uratował  
mu obozowy lekarz, pułkownik Wojska Polskiego, doktor  
Sergiusz Hornowski, syn walczącego z bolszewikami 
byłego oficera armii rosyjskiej, a później podpułkownika 
Wojska Polskiego, Michała Hornowskiego. 

Doktor Hornowski, tak jak mój ojciec, został areszto-
wany przez NKWD i wywieziony do obozu w Borowi- 
czach. Jako lekarz przyszedł do mego chorego ojca, mło- 
dego chłopaka i zapytał: „Synu, chcesz żyć?”. Gdy ojciec  
odpowiedział, że chce, doktor zaprowadził go do wielkiej  
beczki z naftą, która w obozie służyła do palenia kaganków.  

to jest historia

Gdy z okazji święta naszej gminy czy na corocznej imprezie  
„Strażacy po pracy” w Mrokowie ludzie ustawiają się po pyszną 
grochówkę, pewnie nie wiedzą, że ugotował ją dla nich mie- 
szkaniec Łaz, mistrz kucharski Paweł Szerepko, syn żołnierza  
Armii Krajowej Albina Szerepki, pseud. „Hrabia”. Gotuje grochów-
kę za darmo na różne gminne imprezy już od piętnastu lat.  
Zaczynał, gdy śp. sołtys Janek Borowski organizował w Łazach 
„Powitanie lata”.

„Właź do tej beczki”, powiedział doktor i ojciec wszedł 
do beczki z naftą po szyję. Posiedział w tej nafcie, potem 
doktor pomógł mu z beczki wyjść, zawinęli ojca w koce  
i przeżył. Wyzdrowiał. Wrócił do Polski. 

Po wojnie ojciec odnalazł swojego uzdrowiciela i od-
wiedził doktora Hornowskiego na warszawskiej Pradze.

Coś panu pokażę. Kiedy przeglądałem to, co  
zostało po ojcu, znalazłem napisane przez niego wspom- 
nienie. Niech pan przeczyta, co napisał Albin Szerepko, 
pseud. „Hrabia”. 

Z zapisków ojca
Miałem 16 lat, byłem żołnierzem Armii Krajowej  

w grupie Oddziału Specjalnego „KEDYW” Okręgu  
Warszawskiego A.K. Rejon IV Otwocki „FROMCZYN”, 
zgrupowanie Karczew D-ca T. Jobda ps. „Koran” Roman  
Grotowski ps. „ERS” Zygmunt Migdalski ps.”ZZ”. 

Zachowałem w pamięci każdy dzień spędzony w zgru-
powaniu i akcjach sabotażowych na terenie podwarszaw-
skim. Czy wówczas mogłem przypuszczać, jak potoczą 
się nie tylko moje dalsze losy, ale również wielu tysięcy 
żołnierzy Armii Krajowej. Zamiast wolności doczekaliśmy  
się bezprawia i przemocy ze strony tych, którzy rzekomo  
oswobadzali Polskę 1944 r. Zaczęły się masowe aresztowa- 
nia żołnierzy Armii Krajowej przez sowieckie NKWD…

…siadam w fotelu  
i zagłębiam się w historię
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Taksówka z nr. 2
– Mieszkaliśmy wtedy w Karczewie koło Otwocka.  

Z rodzinnych opowiadań wiem, że ojciec z uwagi na 
swoją przeszłość nie mógł po wojnie znaleźć pracy, bo 
„był niepewny politycznie”, a ponieważ mój dziadek 
jeździł w Otwocku taksówką z numerem jeden, załat- 
wił ojcu pracę taksówkarza. To były pierwsze taksówki  
w Otwocku. Ojca samochód miał numer dwa i jako tak- 
sówkarz jeździł on za kółkiem przez czterdzieści lat, 
choć z zawodu był nauczycielem, bo zaocznie skończył 
pedagogikę na uczelni w Katowicach.

Pamiętam, że nie mógł doczekać się emerytury: 
„Jak tylko pójdę na emeryturę, wezmę się za historię”, 
obiecywał i słowa dotrzymał. Założył w Karczewie koło 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Przez 
dwadzieścia pięć lat był prezesem koła. Jeździłem z oj-
cem na różne spotkania i często byłem w siedzibie koła, 
w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Karczewie, 
bo tam udostępniono im pokój na biuro. Ojciec siedział 
przy biurku i załatwiał różne sprawy, bo ludzie do niego 
przychodzili, a ja jako berbeć siedziałem przy drugim 
biurku i niewiele z tego rozumiałem. 

Kiedy do ojca zaczęli się z „polecenia” zgłaszać 
„kombatanci”, którzy w czasie okupacji mieli po sześć 
lat, nie wytrzymał i odszedł. Był zbyt uczciwy, za dużo 
w życiu przeszedł, żeby godzić się na takie numery.

Z zapisków ojca 
W listopadzie 1944 r. znalazłem się za drutami  

w obozie w Sokołowie Podlaskim. Do obozu w Sokołowie 
Podlaskim każdego dnia przywożono akowców areszto-
wanych w różnych miejscowościach podwarszawskich.

30 listopada 1944 r. nocą wywożono nas z obozu. 
Wkrótce i ja znalazłem się w odkrytym samochodzie 
ciężarowym. Po kilku minutach jazdy samochód zatrzy-
mał się obok towarowego pociągu stojącego na bocznicy 
kolejowej w Sokołowie Podlaskim.

Z samochodu kazano schodzić pojedynczo, a następ-
nie zajmować miejsce w wagonie towarowym po 40 ludzi. 
Konwojenci sowieccy nie szczędzili słów wulgarnych, po-
pychania bagnetami, chamstwa i wrogości. Były one ob-
razem Polski, jakiej doczekaliśmy. Na pewno nie można 
było jej nazwać niepodległą, suwerenną i sprawiedliwą. 

Wagony zostały zapełnione, zamykano drzwi i druto-
wano z zewnątrz. Z wnętrza wagonu była wypuszczona 
rura po jednej stronie do załatwiania czynności fizjolo-
gicznych. Nikt ze strachu i podniecenia nie czuje mrozu.

…
…po dziesięciu dobach podróży dobrnęliśmy 11 grud-

nia 1944 roku, do miasta Borowicze… Stacja Borowicze 
– zaczęto otwierać wagony – kazano nam z nich wysia-
dać i ustawić się piątkami w kolumnie. Nogi są giętkie, 
łapiemy garść śniegu, gasząc pragnienie. Formują nas  
w długą kolumnę marszową. Konwojenci zaczynają prze-
gląd wagonów. Później zaczęto z nich wynosić zmarłych, 
układając ich na końcu kolumny. Po przeliczeniu wszyst-
kich – kolumna około 1000 ludzi ruszyła w nieznaną dro-
gę, która wiodła przez niezabudowane tereny do obozu 
Jogła, znajdującego się 16 km od Borowicz. Obóz ten był 
podległy NKWD pod nr 270 Borowicze.

Albo ty, albo ja
– Pamiętam, jak w 1990 roku ojciec zabrał mnie  

na targ w Górze Kalwarii – wspomina Paweł Szerepko.  
– Na targu spotkaliśmy wycieczkę z Izraela, która 
przyjechała odwiedzić synagogę cadyka Altera i zoba-
czyć miejsce, gdzie w 1940 Niemcy utworzyli getto dla 
ludności żydowskiej. Ojciec podszedł do ich autokaru 
i spytał, czy ktoś mówi po polsku. Zgłosił się starszy 
pan, zapytał, o co chodzi, i ojciec zaczął opowiadać, że 
pisał do dwóch żydowskich chłopców w Izraelu listy, ale 
odpowiedzi nie przychodziły i martwi się, czy żyją. 

„A jak oni się nazywali” – zapytał pan z autokaru, 
który jak się później okazało był znanym w Izraelu 
prawnikiem. – „To byli bracia Janek i Heniek Gontarscy. 
Jeden miał w 1942 roku dziewięć, a drugi jedenaści lat  
i ukrywaliśmy ich w naszym domu do 1944 roku, a po-
tem wraz z matką wyemigrowali do Izraela i zamieszkali 
w kibucu”.

Starszy pan wysłuchał i obiecał, że się rozejrzy i da 
znać. Czekaliśmy na wiadomość z Izraela. Wtedy dowie-
działem się o historii Janka i Heńka Gontarskich.

Dziadek mój przed wojną był kierowcą ciężarówki  
i współpracował z żydowskim kupcem Wolfem Gontar-
skim z Otwocka. Gdy Niemcy w 1942 roku wywozili  
Żydów z Karczewa i Otwocka do obozu zagłady w Treb- 
lince, żona kupca Wolfa, Rywka, z dwoma synami ucie- 
kła do Kołbieli. Kiedy w Kołbieli likwidowano getto, 
jeszcze raz uciekła i wróciła z dziećmi do Karczewa. 

Pewnego dnia ojciec ze swoim kolegą z AK,  
Tadeuszem Malczewskim, zobaczyli jak koło stacji  
kolejki wąskotorowej granatowy policjant goni z kara-
binem dwóch żydowskich chłopców, którzy tam żebrali. 
Znał tych chłopców i znał ich matkę. Ponieważ mój 
ojciec chodził pod bronią, doszedł do granatowego, wy-
ciągnął broń i powiedział: „Albo ty, albo ja. Oni muszą 
doczekać wolności”. Granatowy odpuścił. Wtedy ojciec 
kazał chłopcom iść do jego matki, czyli mojej babki,  
i tam ich przechowywano.

Ojciec zrobił w garażu na ulicy Piłsudskiego schowek 
z przejściem na drugą stronę ulicy i nocami, chyba przez 
dwa lata, wyprowadzał ich z tego schowka na spacer. 

Po wyzwoleniu pomógł im wyjechać przez zieloną 
granicę do Czechosłowacji, a potem do Marsylii i dalej 
do Izraela. Jeszcze do 1960 roku ich matka utrzymywała 
korespondencyjny kontakt z babcią i moim ojcem, a po-
tem, gdy w 1967 roku nasz rząd zerwał stosunki dyploma- 
tyczne z Izraelem, kontakt się urwał. Listy wracały z ad- 
notacją „adresat nieznany”. 

Tę historię ojciec opowiedział pokrótce starszemu 
panu z autobusu, a tamten obiecał, że po powrocie  
z wycieczki wszystko sprawdzi i da znać. Słowa dotrzy-
mał. Po kilkunastu dniach odezwali się do nas Heniek  
i Janek Gontarscy. Zapowiedzieli, że przyjadą do Polski, 
i gdy tylko przywrócono komunikację lotniczą z Izraelem,  
pierwszym lotem z Tel Awiwu przylecieli na lotni- 
sko Okęcie. 

Pamiętam, że chciałem z ojcem jechać po nich  
na lotnisko, ale się nie zgodził i powiedział, że sobie sam  
poradzi. „To chociaż napisz sobie na kartonie ich nazwi-
sko, bo jak się po tylu latach poznacie?” – zapropono- 
wałem, ale znowu usłyszałem, że sobie poradzi, więc  
dałem spokój.

Pojechał ojciec na Okęcie, usiadł na ławce przed 
wyjściem z odprawy celnej i czeka. Samolot z Tel 
Awiwu wylądował, pasażerowie wyszli, Heńka i Janka 

nie było, tylko jacyś dwaj faceci siedzieli i pewnie też na 
kogoś czekali. Nie doczekali się i poszli, a ojciec jeszcze 
siedział i czekał. 

Wrócił do domu i mówi: „Nie przyjechali. Czekałem, 
czekałem i się nie doczekałem. Nie przylecieli. – Jak 
to możliwe, przecież napisali, że przylecą” – upierałem 
się, podejrzewając, że pewnie się nie poznali. Po jakiejś 
godzinie zadzwonił telefon. 

„Gdzie ty byłeś? – zapytał ojca głos w słuchawce.  
– Jak to, gdzie? Na Okęciu – odpowiedział ojciec. – Przy- 
lecieliśmy, czekaliśmy na Okęciu, ale ciebie nie było, 
więc wzięliśmy taksówkę i jesteśmy w hotelu Forum. 
Zaraz złapiemy taksówkę i do was przyjedziemy”.  
Za półtorej godziny byli u nas. 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
– Po powrocie do Izraela wystąpili o uznanie ojca 

Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. 3 listopada 1992 
roku Instytut Yad Vashem przyznał mojemu ojcu dyplom 
honorowy i medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

„Niniejszym zaświadcza się, że Rada ds. Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata przy Instytucie Pamięci 
Narodowej Yad Vashem po zapoznaniu się z dokumenta-
cją postanowiła na posiedzeniu w dniu 3 XI 1992 r. od-
znaczyć Albina Szerepkę Medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata, w dowód uznania, że z narażeniem 
własnego życia ratował Żydów prześladowanych w latach 
okupacji hitlerowskiej.

Imię jego uwiecznione będzie na honorowej  
tablicy w Parku Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie”.
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– Każdy może przyjść do nas trenować. Wysoki, niski, chudy – 
wszystko jedno. Byleby tylko chciał, lubił siatkówkę, lubił przycho-
dzić na treningi – mówi Agnieszka Sola-Manowska, założycielka 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MUKS  
„Krótka”, ubiegłoroczna wicemistrzyni Polski w siatkówce plażowej.   

– Chcemy po prostu wychowywać dzieci przez sport.  
To jest nasza misja. Nie każdy będzie sportowcem wyczynowym, 
ale mamy ogromną satysfakcję, gdy widzimy, jak te dzieciaki  
chcą ciężko pracować. Dla siebie, dla trenera, dla radości, jaką dają 
sukcesy. One potrafią zorganizować sobie czas, żeby się uczyć, 
osiągać dobre wyniki i mieć czas na treningi, choć poza zajęciami  
w szkole są obciążone wieloma zajęciami dodatkowymi, na przy- 
kład dodatkową nauką języka. Sport niejako wymusza dobrą orga-
nizację, a naszą rolą jest pomagać dzieciom w tym, aby poszły  
w świat lepiej zorganizowane i z duchem fair play. 

Na boisku uczymy ich, że przeciwnik to jest przeciwnik,  
ale rywalizacja musi się odbywać zawsze z zasadami. Na boisku  
i w życiu.

Siatkarskie początki
– Siatkarką jestem od ósmej klasy szkoły pod- 

stawowej – mówi Agnieszka Sola-Manowska. 
– Nie, właściwie to od szóstej klasy, a w ósmej 
zaczęły się moje udziały w poważnych zawo-
dach. Pochodzę z Radomia, a z warszawską 
siatkówką miałam kontakt poprzez rozgrywki 
studenckie i grę w klubie Politechniki Warszaw- 
skiej. Wprawdzie jestem absolwentką Szkoły 
Głównej Handlowej, gdzie grałam w drużynie 
akademickiej, ale to w politechnice grałam  
w drużynie ligowej, która występowała w roz-
grywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Dziesiąte urodziny

Witaj, Polsko
– Wiele godzin mógłbym opowiadać o ojcu na pod-

stawie tego, co znalazłem w jego zapiskach i wyczytałem 
w różnych dokumentach – mówi Paweł Szerepko. – Mam 
po nim wiele pamiątek i odznaczeń, ale jeszcze wszyst-
kiego nie poukładałem sobie w głowie, bo ciągle znajduję 
coś, co mnie zaskakuje. Dwa razy NKWD próbowało 
go złapać i dwa razy im się nie udało, bo zawsze ktoś 
życzliwy przekazał mu informację, że w nocy po niego 
przyjdą. Zawsze mówił: „Mnie żywcem nie wezmą”. 
Jesienią nosił przewieszony pod płaszczem pistolet ma-
szynowy MP, a latem dwie parabelki. Wreszcie wydał go 
Sowietom kolega. 

Mój ojciec żył 77 lat. Przeżył wojnę, okupację, sowiec- 
kie obozy, a zginął w banalnym wypadku. Jechał na 
rowerze i potrącił go śmiertelnie samochód. Ironia losu. 

Nominację oficerską dostał po śmierci. Moja mama 
Lucyna Szerepko, która ma dziewięćdziesiąt parę lat, też 
jest oficerem AK. Walczyłem o jego życie trzy miesiące. 
W maju był wypadek, w sierpniu pogrzeb.

Z zapisków ojca
W lutym 1946 roku przybył do szpitala przedstawi-

ciel NKWD oficer sowiecki i z listy wyczytał, kto ma być 
wysłany do Polski. Wyczytał około dwudziestu chorych, 
wśród których byłem i ja… Następnego dnia odtranspor-
towano nas do stacji w Borowiczach do pociągu, który 
składał się z trzydziestu wagonów towarowych załado-
wanych Polakami z sąsiednich obozów…

Po dziesięciu dniach podróży budzimy się z wielką  
radością, ktoś woła – Panowie, Polska, widać Brześć…  
O świcie pociąg ruszał. Powoli przekraczamy most na 
rzece Bug. Dojeżdżamy do Białej Podlaskiej w Polsce.  
Tu otwierają wagony – Polacy, możecie wysiadać,  
to Polska…

Każdy z nas przeżywał radosne chwile powrotu do 
rodzinnego domu. Mimo tych życiowych niepowodzeń, 
upodleń i rozczarowań w okresie mojej młodości zawsze 
mówię, że dobrze wypełniłem swoje powinności wobec 
Ojczyzny i Narodu. ■

…przeżył wojnę, okupację, 
sowieckie obozy, a zginął  

w banalnym wypadku

…moja mama, która ma 
dziewięćdziesiąt parę lat, też 

jest oficerem AK

fot. z archiwum prywatnego A. Sola-Manowskiej
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trenerem klasy II piłki siatkowej, instruktorem piłki koszykowej 
i fitness, a jej pasją jest piłka plażowa. Ona też była pierwszym 
trenerem drużyny seniorek MUKS „Krótka”.

Pani dyrektor przygarnęła nas do siebie i w szkole była siedziba 
klubu, ale trenować nadal nie było gdzie, bo placówka nie dyspo- 
nowała odpowiednią na boisko do siatkówki halą. Wtedy pomo- 
cną dłoń wyciągnął do nas dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
w Nowej Iwicznej, Paweł Żurowski. Udostępnił nam szkolną halę 
sportową na treningi. 

Na treningi przychodziły głównie dziewczynki ze szkoły  
w Nowej Iwicznej, a także dzieci z Piaseczna, bo szkoły w Mysia-
dle jeszcze wtedy nie było. Zaczęła się przygoda z siatkówką na 
poziomie Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, bo braliśmy 
udział w zawodach organizowanych przez Mazowiecko-Warszawski  
Związek Piłki Siatkowej.

Początki były trudne, ale było zarazem widać, jak ogromną 
pracę wykonywali z naszymi zawodniczkami trenerzy. Dziewczęta 
zaczęły odnosić pierwsze sukcesy, a te przekładały się bezpośred-
nio na wyniki szkoły. Korzyści były więc obustronne.

Grałam wtedy w drużynie seniorek. W tej chwili trenerami 
MUKS „Krótka” są Michalina Tokarska, Tadeusz Szeligowski  
i Bogumiła Kott. Michalina jest mieszkanką naszej gminy, a dwój-
ka pozostałych naprawdę zasługuje na tytuł honorowych obywateli 
gminy Lesznowola, bo wiele wysiłku wkłada w pracę z naszymi 
zawodniczkami i zawodnikami. 

Grupę założycielską MUKS „Krótka” stanowiło kilkanaście 
osób. Do dziś została Michalina Tokarska, ja, Marzanna Kot- 
kowska, Bożena Obłuska, Anna Turczyńska Stręk i obecny  
radny Bartłomiej Soszyński. Ach, zapomniałam o moim mężu,  
Mariuszu. Zawsze mnie bardzo wspierał i wspiera.  

Na początku mojej przygody z siatkówką 
byłam w klubie Orlęta Radom. Z nim zagrałam 
w finale mistrzostw Polski juniorek. Potem 
dostałam powołanie na zgrupowanie kadry 
siatkarskiej, ale kontuzja palca uniemożliwiła 
mi w nim udział. W Radomiu grałam w dru- 
żynie ligowej, a gdy zaczęłam studiować  
w Warszawie, zaczęłam grać w drużynie aka-
demickiej mojej uczelni, czyli SGH, i startu-
jącej w rozgrywkach PZPS ligowej drużynie 
AZS Politechniki Warszawskiej.  

Gdy dziewiętnaście lat temu zamieszka- 
łam w Nowej Iwicznej, wróciły dawne wspo-
mnienia i zaczęłam się interesować, jakie 
kluby są na terenie sołectw Mysiadło i Nowa 
Iwiczna i gdzie dzieci mogą trenować.    

Niestety, rozeznanie nie wypadło pomyśl-
nie. Okazało się, że nie było tu oferty dla zain-
teresowanych grami zespołowymi dziewczyn. 
Wszechobecna była piłka nożna, kilka dziew-
cząt chodziło z chłopakami na judo i grupa 
najmłodszych dziewczynek na gimnastykę. 
Oczywiście była jeszcze oferta szkolnych 
klubów sportowych, ale jeśli chodzi o rozwój 
sportowy młodego człowieka to było za mało. 

I wtedy w grupie osób działających w so- 
łectwach Nowa Iwiczna i Mysiadło zrodziła  
się inicjatywa, by stworzyć dla dziewcząt 
alternatywną ofertę. Przygotowaliśmy projekt  
i zaczęliśmy działać. Tu od razu powiem, że 
bez wsparcia niektórych osób nic by z tego  
nie wyszło.

Zwołaliśmy zebranie założycielskie i ósmego czerwca 2009 
roku, a więc dokładnie dziesięć lat temu, zarejestrowaliśmy Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Krótka”, znany dziś jako 
MUKS „Krótka”. Bardzo nam zależało na tym, aby ten uczniowski 
klub był przy którejś szkole, ale okazało się, że nasze szkoły są 
już zajęte przez uczniowskie kluby sportowe, głównie przez piłkę 
nożną, i na nowy klub nie bardzo było miejsce. 

Gdy wydawało się, że problem będzie nie do przeskoczenia, 
wyszła nam naprzeciw pani Joanna Jasińska, dyrektorka Niepu-
blicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle, w której 
nauczycielką WF była Michalina Tokarska. Ta sama, o której w 
„mojej Lesznowoli” był tekst pt. „Mama gra”. Michalina jest absol-
wentką AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pedagogiem, 
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Klub to zawodnicy
– Dla mnie klub to zawodnicy. Bez nich 

nie byłoby po co działać, walczyć i pracować 
społecznie. Bez nich nie byłoby sukcesów.

Kilka lat temu zaczęliśmy namawiać 
naszych zawodników do startu w zawodach 
piłki plażowej. Od sześciu lat z ogromnym 
powodzeniem uprawia tę dyscyplinę sportu 
Michalina Tokarska. W parze z Magdą Szczy-
towicz zawsze jest w finale mistrzostw Polski. 
Kolejnym mocnym punktem naszej siatkówki 
plażowej jest Aleksandra Zdon, która też od 
kilku lat gra w finale mistrzostw Polski.

Dzięki Michalinie pasja grania na plaży 
przechodzi na naszych młodszych zawodni-
ków. Dwa lata temu chłopcy zakwalifikowali 
się do finału mistrzostw Polski juniorów i mło- 
dzików. Czekamy, aż sukcesy na plaży zaczną 
odnosić dziewczyny, bo wprawdzie wśród 
dziewczyn jest dużo większa konkurencja, 
ale ostatnio nasze zawodniczki bardzo dobrze 
sobie radziły na zawodach. Mam więc nadzieję 
na nowe sukcesy, bo sukcesy już są i możemy 
się nimi z okazji dziesiątych urodzin pochwalić. 

Gdy wybudowano szkołę i Centrum  
Sportu w Mysiadle, przyjęła nas pod skrzydła 
dyrektor Monika Rutkowska, a przedtem dy-
rektor Bogumił Pałczak ze szkoły w Leszno-
woli. Mimo, że miał w szkole klub siatkarski, 
umożliwił nam treningi na swojej hali. Tam też 
zaczęły rozgrywki seniorki MUKS „Krótka”. 

Centrum Sportu przeznaczyło do naszej dyspozycji sektor,  
na którym możemy trenować po godzinach lekcyjnych, ale mamy 
tyle grup treningowych, że dodatkowo wynajmujemy jeszcze jeden 
sektor. W tej chwili mamy w klubie około stu osób. 

Razem z Centrum Sportu organizujemy turnieje siatkarskie. 
Dyrektor Rafał Skorek to też były siatkarz, więc współpraca ukła-
da się pomyślnie. 

Nasze siatkarki w rozgrywkach ligowych grają we wszystkich 
kategoriach wiekowych i w siatkówce plażowej. Jako klub organi-
zujemy też obozy sportowe dla naszych zawodników. Dwa latem  
i jeden zimą.

Naszym marzeniem jest boisko dla siatkówki plażowej, bo 
chcemy tę dyscyplinę popularyzować. Jesienią, we wrześniu jest 
w Mysiadle organizowany piknik sportowy i na tym pikniku nasz 
klub jest obecny. Na początku lipca są przed nami mistrzostwa 
Polski, do których musimy się dobrze przygotować. 

Ponieważ mamy dziesiąte urodziny klubu, to trochę się po-
chwalę sukcesami. Możemy je podzielić na drużynowe i indywidu-
alne poszczególnych zawodników.

Największym sukcesem maluchów, czyli „dwójeczek”, był 
udział w finale mistrzostw Polski. „Trójki”, grały w półfinale mi-
strzostw Polski.

Nasze zawodniczki mają też na swoim koncie sukcesy indywi-
dualne. Trzynastoletnia Maja Kott ze szkoły w Mrokowie, roz- 
grywająca w drużynach „młodziczek”, „kadetek” i seniorek gra  
z nami w drugiej lidze. Dostała też powołanie na mistrzostwa 
Polski młodziczek, bo gra w kadrze Mazowsza. W kadrze grają też 
Basia Latos i Dominika Bartosz. 

Seniorki klubu MUKS „Krótka” awansowały do drugiej ligi  
i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w całym powie-
cie nie ma tak utytułowanego klubu siatkarskiego jak nasz. 

Nasze młodziczki w mistrzostwach  
Mazowsza, które jest najsilniejszym ośrod- 
kiem siatkówki, bo rozgrywki można porów-
nać poziomem z mistrzostwami Polski, zagrały 
w półfinałach. Przegrały z Legionovią i nie  
weszły do finału. Jako klub przegrywamy 
tylko z klubami, które są SOS-ami, czyli Siat-
karskimi Ośrodkami Szkolnymi. Tam dzieci 
trenują dwa razy dziennie albo przynajmniej 
raz dziennie i tylko z takimi dziećmi przegry-
wają nasze zawodniczki. 

Nasze dzieci trenują po trzy czy cztery  
razy w tygodniu, po skończonych zajęciach 
lekcyjnych, a gdy zajęcia się przedłużają, opu- 
szczają treningi. Żeby wyrobić się z treninga-
mi, „maluchy” zaczynają treningi o godzinie 
siedemnastej trzydzieści. I to też nie zawsze 
mogą przyjść, bo w szkole w Nowej Iwicznej 
kończą lekcje przed osiemnastą. 

Najstarsze dziewczyny z naszego klu-
bu kończą treningi o dwudziestej pierwszej 
trzydzieści, więc też je często opuszczają, bo 
następnego dnia mają klasówki, muszą się 
przygotować, wcześniej położyć spać, gdyż 
lekcje zaczynają o siódmej trzydzieści. 

Naprawdę nie jest łatwo zgrać harmo-
nogram treningów z planem lekcji. I dopóki 
będzie w szkołach dwuzmianowy system 
nauczania, te trudności nie znikną. Dlatego 
naszym marzeniem na kolejne dziesięć lat jest 
skończenie z dwuzmianowością w szkołach, 
aby dzieci mogły bez przeszkód przychodzić 
na treningi. ■
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Czerwcowe
kuzynki

Każdy właściciel drzewa wiśniowego lub czereśniowego wie, że amatorów  

na te owoce w przyrodzie nie brakuje. Walka ze szpakami, sójkami, drozdami  

o dostęp do dojrzałych owoców w większości przypadków okazuje się  

z góry przegrana i nie pomogą tu żadne strachy. Po prostu – kto pierwszy,  

ten lepszy. Niewielkie owoce na delikatnym ogonku są jak słone orzeszki.  

Trudno sięgnąć po jednego i na tym poprzestać. Rwijmy więc wiśnie i czere-

śnie, zanim wyręczą nas ptaki albo kupujmy na straganach.  

Właśnie nadeszła ich pora.  

SKŁADNIKI 
garści	wydrylowanych	czereśni,	pierś	 
z	kurczaka,	mix	sałat	(dobrze,	gdyby	znaj- 
dowała	się	wśród	nich	rukola),	ser	feta,	
bagietka,	tymianek,	oliwa	z	oliwek
SOS:	3	łyżki	octu	winnego,	6	łyżek	oliwy	 
z	oliwek,	łyżka	cukru

Pierś	z	kurczaka	posól,	popierz,	obsyp	
mieloną	papryką,	ziołami	prowansalskimi	
lub	tymiankiem	i	upiecz	w	piekarniku	na	nie-
wielkiej	ilości	oliwy.	Bułkę	pokrój	w	plastry,	
skrop	oliwką,	oprósz	świeżym	tymiankiem	
i	przyrumień	na	patelni.	Na	talerzu	rozłóż	
sałatę,	pokrojony	w	kostkę	ser	feta,	upie-
czoną	i	pokrojoną	w	plastry	pierś	z	kurczaka	
i	przyrumienioną	bułkę.	Składniki	na	sos	
wymieszaj	i	oblej	nim	sałatkę.

SAŁATKA  
Z KURCZAKIEM  
I CZEREŚNIAMI

Czereśnia jest słodka a wiśnia kwaśna – to różnica, którą większość  

z nas ma zakodowaną od dzieciństwa. Co jeszcze wiemy o tych owocach? 

Czereśnia zawiera potas, który dobroczynnie wpływa na serce i nerki.  

Zawiera wapń, żelazo i duże dawki jodu. Wiśnia działa przeciwzapalnie,  

a z drewna jej kory po wysuszeniu i sproszkowaniu parzy się herbatki  

uspokajające i nasenne. 

Dżemy, kompoty, konfitury i nalewki – do tego najczęściej używamy tych 

owoców. I choć wiśnia ze względu na swój smak jest częściej wykorzysty-

wana w kuchni, a czereśnia najlepiej smakuje prosto z drzewa, dziś kilka 

przepisów, w których sięgniemy po obydwie kuzynki.



SKŁADNIKI 
100	g	wiśni	bez	pestek	(świeżych	lub	mrożonych),	100	g	
mlecznej	czekolady,	250	g	sera	mascarpone,	6 herbatników,	
6 łyżeczek	cukru	(można	też	mniej	lub	więcej	w	zależności	 
od	gustu),	2	łyżki	wody

Herbatniki	wrzuć	do	woreczka	i	pokrusz.	Czekoladę	rozpuść	
w kąpieli	wodnej.	Dodaj	do	niej	herbatniki	i	obtocz	je	czekoladą.	 
Mascarpone	wymieszaj	z	sokiem	z	cytryny	i	3	łyżeczkami	cuk- 
ru.	Wiśnie	wrzuć	do	rondelka.	Dodaj	3	łyżeczki	cukru	i	2 łyżki	
wody.	Smaż,	mieszając,	aż	odparuje	większość	płynu.	Na	dno	
pucharków	przełóż	warstwę	czekoladowych	herbatników.	Na	
nie	nałóż	warstwę	sera	mascarpone.	Kiedy	wiśnie	przestygną,	
przełóż	na	serek.	Możesz	podawać	od	razu	lub	włożyć	do	
lodówki,	żeby	deser	się	lekko	zmroził.

5150

SKŁADNIKI 
650	g	czereśni,	300	g	mąki	pszennej,	6	łyżek	cukru	pudru,	ekstrakt	waniliowy	lub	daktylowy,	 
1/3	łyżki	cynamonu,	190 g	masła,	szczypta	soli,	2-3	łyżki	zimnej	wody,	cukier	puder	do	posypania	

Mąkę	przesiej	do	miski,	dodaj	pokrojone	na	kawałeczki	zimne	masło,	szczyptę	soli	i	cukier	puder.	 
Wymieszaj	wszystkie	składniki	(mikserem	lub	ręcznie)	aż	powstanie	kruszonka.	Dodaj	wodę	i	połącz	składniki	 
w	gładką	masę.	Ulep	kulę	i	włóż	na	40	minut	do	lodówki.	
Czereśnie	wydryluj,	wymieszaj	z	cynamonem	i	kilkoma	łyżkami	ekstraktu.	Ciasto	podziel	na	dwie	części.	 
Pierwszą	rozwałkuj	i	wylep	nim	formę	23-24	cm.	Na	ciasto	wyłóż	czereśnie	i	przykryj	kolejna	warstwą	ciasta.	
Tym	razem	po	rozwałkowaniu	pokrój	je	na	paski	i	rozłóż	na	czereśniach,	tworząc	szachownicę.	 
Włóż	do	piekarnika	nagrzanego	do	190	stopni	na	50 minut.	Kiedy	wystygnie,	oprósz	cukrem	pudrem	 
i	udekoruj	kilkoma	świeżymi	czereśniami.

SKŁADNIKI 
tabliczka	ulubionej	czekolady,	miseczka	
wiśni	z	ogonkami,	wiórki	kokosowe
 
Wiśnie	umyj	i	osusz.	Czekoladę	rozpuść	
w	garnuszku	nad	parą	wodną.	Kiedy	cze-
kolada	się	rozpuści,	dorzuć	wiśnie.	Kiedy	
wiśnie	będą	już	dobrze	oblepione,	wyjmij	
i	pozostaw	do	ostygnięcia,	posypując	
jednak	wcześniej	wiórkami	kokosowymi.	
Kiedy	wiśnie	wystygną,	wstaw	jest	na	
godzinę	do	lodówki.	Jedząc,	pamiętaj,	że	
są	w	nich	pestki,	chyba	że	uda	ci	się	wy-
jąć	pestki,	pozostawiając	ogonek,	zanim	
owoce	zanurzysz	w	czekoladzie.

SKŁADNIKI
300	g	czereśni,	250	g	twarogu,	2	jajka,	szklanka	mleka,	 
szklanka	mąki,	2	łyżki	cukru,	szczypta	soli,	1	łyżeczka	proszku	 
do	pieczenia,	olej,	cukier	puder

Twaróg	przełóż	do	miski.	Dodaj	mleko,	cukier	i	sól.	 
Wbij	jajka,	dodaj	mąkę	wymieszaną	z	proszkiem	do	pieczenia.	
Całość	zmiksuj.	Ciasto	powinno	być	gęste.	Dodaj	pokrojone	
na	mniejsze	kawałki	i	pozbawione	pestek	czereśnie	(jeżeli	
czereśnie	przygotowałeś	wcześniej	i	puściły	sok,	odcedź	je).
Na	patelni	rozgrzej	niewielką	ilość	oleju.	Nakładaj	ciasto,	
formując	z	niego	zgrabne	placuszki.	Smaż,	aż	będą	rumiane.	
Kiedy	przestygną,	oprósz	cukrem	pudrem.

RACUCHY TWAROGOWE  
Z CZEREŚNIAMI

PUCHARKI Z WIŚNIAMI, CZEKOLADĄ  
I SERKIEM MASCARPONE

WIŚNIE  
W CZEKOLADZIE

TARTA Z CZEREŚNIAMI



Na łące

„Leżę na łące, 
Nikogo nie ma: ja i słońce”.

Kazimierz Wierzyński


