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Cisza, spokój. Wakacje. 
Staw w Mysiadle pod koniec lipca.
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Od Redakcji
Lato, wakacje, czas odpoczynku i relaksu, ale w naszym uko-

chanym kraju czas politycznej, przedwyborczej gorączki. Gdyby 
nie to, że obiecałem Czytelnikom „mojej Lesznowoli” unikać poli-
tyki jak ognia, byłoby o czym pisać i co robić. Według sobie tylko 
znanych kryteriów dzielić ludzi na lepszych i gorszych, politycz-
nie poprawnych i niepoprawnych, mądrych i głupich, uczciwych 
i uczciwych inaczej, dolewać oliwy do ognia i zacierać ręce, że 
dobrze się pali, a przy tym ogniu upiec własną pieczeń. 

Taki klimat, powiedziała kiedyś pewna pani. Synoptycy zapo-
wiadają, że się jeszcze pogorszy. 

Co ja na to? Idę za radą mistrza Wojciecha Młynarskiego, który 
pisał: „Róbmy swoje! Póki jeszcze ciut się chce…” i robię swoje.

W wakacyjnym numerze miesięcznika przedstawiam kolejnych 
mieszkańców naszej gminy, których warto poznać.

Dwie rodziny. Członkowie jednej mocno trzymają się ziemi,  
a właściwie parkietu, bo są tancerzami. Członkowie drugiej przeciw- 
nie – bujają w chmurach – i nie ma w tym żadnego podtekstu.  

Warto też poznać człowieka, który uważa, że na hobby oszczę-
dzać nie wolno, bo ono daje pozytywnego kopa i sprawia, że życie 
staje się znacznie milsze. Tego samego zdania, wprawdzie nie  
w sprawie oszczędzać czy nie oszczędzać, ale na temat hobby w ży- 
ciu, jest artysta muzyk, którego dziadek uczył grać na trąbce i który  
ma dwie życiowe pasje: grę na instrumencie i robienie modeli nie-
tuzinkowych samolotów.

Na koniec proponujemy poznanie młodego człowieka, studenta, 
który zaintrygował nas opowiadaniem o swoich podróżach auto-
stopem po świecie. Nie dlatego, że chce być w życiu człowiekiem 
wolnym, lecz z tego powodu, że jego wyprawy są bardzo interesu-
jącymi lekcjami, z których potrafi wyciągać ciekawe wnioski.

Poza tym, jak zwykle w naszym miesięczniku, krótkie foto- 
relacje z kilku wydarzeń w gminie i kuchnia, w której tym razem 
króluje kolor zielony.

Miłej lektury.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Na pomoście przy stawie w Nowej Woli klęczał pan. 
Starszy pan. Pochylał się nad wodą i powoli opuszczał 
na nią swoją zabawkę – metrowej długości czerwony 
jacht, który po chwili pruł taflę stawu, zostawiając za 
sobą mieniącą się w słońcu smugę wody.

Życie 
jest 

jedno
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– Z zawodu jestem architektem. 
Przez kilka ostatnich lat pracowałem 
jako urbanista – mówi pan Wojciech 
Protas z Jazgarzewszczyzny. – Od 
stycznia już nie pracuję. Wprawdzie  
moje dzieci mówiły: „Ojciec, ty masz  
taki zawód, że do śmierci możesz 
pracować”, ale w styczniu powiedzia- 
łem: „Dość”. Teraz żyję na ich koszt, 
czyli na koszt spadkobierców – śmie- 
je się pan Wojciech – a ponieważ są  
w porządku, pokończyli studia, pracują,  
arabiają, to dają ojcu żyć, jak chce. 

Dzieci jest trójka. Dwóch synów, 
córka i gromadka wnuków, które wpa- 
dają do mnie, bo u dziadka jest fajnie. 

Architektura i projektowanie na 
szczęście nie były moim hobby. Były 
moją pracą. Hobby miałem całkiem 
inne i zawsze wyznawałem zasadę, 
że na hobby nie można żałować kasy, 
bo ono daje człowiekowi pozytywne-
go kopa w życiu.

Pod żaglami
– Od najmłodszych lat pasjono-

wało mnie żeglarstwo. Przygoda za- 
częła się we Włocławku, bo jestem 
Kujawiakiem. Maturę zdawałem  
w Warszawie i żeglarstwa uczyłem 
się w Klubie Sportowym „Spójnia-
-Warszawa” na Wybrzeżu Gdańskim 
nad Wisłą. Pamiętam, jak w marcu  
i kwietniu targaliśmy nasze kadety 
na „kanałek” na Kępie Potockiej  
i tam pływaliśmy, nim nas ktoś łaska-
wie wywiózł na Zalew Zegrzyński.

Tam zrobiłem stopień sternika 
jachtowego i potem, co kilka lat, 
stosownie do zdobytego doświadcze- 
nia i umiejętności zdobywałem ko- 
lejne żeglarskie stopnie. W 1997 
roku uzyskałem stopień morskiego 
sternika motorowodnego, w 2004 
roku jachtowego sternika morskie-
go, a pięć lat później, w 2009 roku, 
kapitana jachtowego. 

Gdy robiłem licencję sternika  
i pojechałem na dwutygodniowy 
kurs do Trzebieży koło Szczecina, 
było nas osiemnastu kandydatów. 
Szef szkolenia, jeśli dobrze pamię-
tam, Mariusz Dąbrowski, powiedział 
nam, że ma do wydania tylko dwa 
patenty. Szesnastu musiało odpaść. 

Mnie udało się jeden z tych paten- 
tów wyrwać. To znaczy, że miałem 
odpowiednie predyspozycje do kiero- 
wania ludźmi i zarządzania sprzętem.

Może zawdzięczałem to doś- 
wiadczeniu z mojej pracy zawodowej,  
bo przecież kierowałem zespołami 
ludzi na budowach, gdzie zdarzały  
się różne historie z wypadkami śmier- 
telnymi włącznie i jakoś człowiek 
musiał sobie z tym wszystkim radzić.

Byłem tak zafascynowany  
żeglowaniem, że w latach 1986-1990 
zbudowałem własny, dziewięciome-
trowy jacht morski typu Scorpius. 
Zwodowałem go w Górkach Zachod- 

nich i przez kilka lat zimował  
w przystani żeglarskiej im. generała 
Mariusz Zaruskiego, pioniera pol-
skiego żeglarstwa.

Gdy zabierałem się za budowę 
Scorpiusa, kopyto, czyli wydmuszkę 
jachtu zrobiono mi w najstarszej pry-
watnej stoczni jachtowej w Polsce, 
założonej i kierowanej przez inż.  
Andrzeja Janowskiego. Stocznia ta 
produkuje jachty żaglowe i motorowe 

oraz wyroby z laminatów poliestro-
wo-szklanych od ponad trzydziestu 
lat. Zabudowę i wyposażenie jachtu 
zrobił mi stolarz z Zalesia Górnego 
pod Warszawą. Zrobił to tak, że gdy 
przyholowałem jacht do przystani  
w Gdańsku, starzy szkutnicy nie 
mogli uwierzyć, że wyposażył go 
stolarz spod Warszawy, który nigdy 
nie żeglował. Tak było wszystko 
pięknie dopracowane.

nym halsem wracałem do domu. 
Akurat tyle, ile było wolnego czasu. 
Bałtyk przeorałem wzdłuż i wszerz. 
Pływałem po Morzu Północnym, 
odwiedzałem porty w stolicy Szko-
cji, Edynburgu, stałem pod Tower 
Bridge w Londynie, gdy budowano 
uznaną za ósmy cud świata zaporę 
na Tamizie. 

Najcięższy jachtowy rejs  
morski przeżyłem jednak nie na  
swoim jachcie, tylko na dwumasz-
towej Polonii. To było w stanie wo-
jennym, gdy w pierwszy rejs ruszał 
trzymasztowy polski żaglowiec 
szkolny Dar Młodzieży. Należałem 
wtedy do Klubu Żeglarskiego PTTK 
„Rejsy” na warszawskim Powiślu.  
W lutym 1982 roku złożyliśmy 
wnioski paszportowe i na wynajętej 
Polonii popłynęliśmy w trzyetapo-
wy rejs. Pierwszy etap z Gdyni do 
Londynu, drugi z Londynu do Vigo 
w Hiszpanii i powrót do portu w 
Southampton. Trzeci etap – powrót  
do kraju. Na każdym etapie wy-
mieniały się załogi. Ja płynąłem na 
etapie trzecim. 

Niestety, gdy przyszedł dzień 
odpalenia silnika i wypłynięcia  
w morze, silnik zawiódł. Nie mogli-
śmy nic zrobić. Milczał jak grób.  
Kapitan podjął decyzję, że wywala-
my go na kei, żeby nie wozić złomu 
do kraju i płyniemy na żaglach. 
Ruszyliśmy w sierpniu. 

Do Gdyni dopłynęliśmy pod  
koniec listopada. Bez silnika, oświe- 
tlenia, przy lampach naftowych żeglo- 
waliśmy do Polski. Waliły sztormy, 
żagle się pruły, oblodzenie – praw-
dziwa szkoła żeglarskiego życia.

Wiała dwunastka. Olbrzymie 
fale. Morze całkowicie pokryte bia-
łymi bryzgami. Widzialność bardzo 
ograniczona. Strach. Ja za sterem. 
Na pokładzie zostało nas czterech 
czy pięciu, bo część załogi odmówiła 
powrotu do Polski. Gdy dotarliśmy 
do Kanału Kilońskiego, odetchnęli-
śmy z ulgą, bo przez kanał ciągnął 
nas holownik.

Na Bałtyku też dostaliśmy  
w kość. O czwartej czy piątej rano 
w końcu listopada dopłynęliśmy do 
Kołobrzegu i musieliśmy odpowia-
dać na najczęściej zadawane pytanie. 
„Po co wracaliśmy do Polski?”.

Ahoj przygodo
– Na uroczystym wodowaniu 

była obecna Krystyna Chojnowska-
-Liskiewicz, polska inżynier budowy 
okrętów i jachtowy kapitan żeglugi 
wielkiej, pierwsza kobieta na świe-
cie, która samotnie opłynęła dookoła 
Ziemię na jachcie żaglowym.

Żeglowałem po morzach i oce-
anach. W sumie, jak kiedyś obliczy-
łem, byłem na wodzie przez trzy-
dzieści miesięcy – dwa i pół roku. 

Szlajałem się po Karaibach, wy-
najmowałem jako skiper i woziłem 
ludzi, którzy przylatywali, żeby po- 
pływać jachtami. Potem jedni odla- 
tywali, przylatywali inni i cały czas 
pływałem. Gdy trzymałem jacht 
w Gdańsku, to jak się trafiały trzy, 
cztery dni wolne od pracy, natych-
miast płynąłem do Szwecji, do poło-
żonego nad Bałtykiem w zachodniej 
części Gotlandii miasteczka Visby 
– wczesnośredniowiecznego ośrod- 
ka bałtyckiego handlu. 

Jednym halsem przez dobę 
płynąłem do Visby, kilka godzin 
spędziłem w miasteczku i powrot-

…żeglowałem po 
morzach i oceanach. 

Byłem na wodzie 
przez dwa i pół roku 

fot z archiwum prywatnego W. Protasa (x4)
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nie myślałeś o lotnisku. Nie szukałeś 
pasa, tylko patrzyłeś, gdzie możesz 
bezpiecznie usiąść”.

I faktycznie. Szukałem takiego 
miejsca, a gdy je znalazłem i już 
schodziłem do lądowania, okazało 
się, że mam przed sobą betonowe 
ogrodzenie. Przeskoczyłem je i zo- 
baczyłem kartoflisko, którego redli-
ny były w poprzek kierunku moje-
go lotu. Udało się. Wylądowałem. 
Potłukłem samolot, ale żyłem.

Pozostałe przygody miałem  
na własne żądanie. Przez fanaberie  
i lekkomyślność. Przez szaleństwo  
i adrenalinę. Na przykład byłem  
na zlocie samochodów i motocykli  
i latałem nad tym całym jeżdżącym 
towarzystwem i kibicami swoim 
Juniorem. Góra, dół, góra, dół. Przy-
mierzałem się do lądowania, kołami 
dotykałem ziemi i podrywałem ma-
szynę do góry. Cudowna zabawa.

Tak się popisując, leciałem nisko 
w kierunku mostu przez Wartę i nie 
wiedziałem, że przed mostem jest 
sieć wysokiego napięcia. Zauważy-
łem przewody w ostatniej chwili, 
zrobiłem ruch wolantem i owiewką 

koła dotknąłem jednej liny wysokie-
go napięcia. Natychmiast przeszło mi 
szaleństwo. Gdybym był pięć centy-
metrów niżej, pewnie skończyłbym 
swój żywot.

Moje samoloty 
– O, tu jest zdjęcie mojego  

szmatolota. Był pierwszym samo-
lotem, jaki zrobiłem. Miał silnik 
Volkswagena, który dla samolotów 
musiał spełniać wymagane kryteria, 
był podczas produkcji rentgenow- 
sko prześwietlany, miał certyfikat 
silnika lotniczego i nazywał się Lim-
bach. Prawdę mówiąc, był trochę za 
ciężki do mojej maszyny, więc z cza-
sem wymieniłem go na nieco lżejszy 
4-cylindrowy, 4-suwowy silnik typu 
boxer z głowicami chłodzonymi 
cieczą i cylindrami chłodzonymi 
powietrzem. Był to austriacki silnik 
Rotax 912.

Latałem na nim, aż podarło się 
poszycie. Zawiozłem wtedy statecz-
niki i skrzydła do fabryki w Hradec 
Kralove i tam dostał nowe, sekona-
itowe pokrycie. Teraz latanie było 
jeszcze bardziej przyjemne. Tak mi 

Niezapomniane chwile. Czło- 
wiek był młody, miał niewiele ponad 
trzydzieści lat, życie było piękne 
i świat był piękny. Niestety, to, co 
piękne, nie może trwać wiecznie, 
więc i ja doszedłem do momentu,  
w którym musiałem podjąć decyzję  
o sprzedaniu mojego Scorpiusa. 
Przyczyna była prozaiczna. Brako-
wało mi towarzyszy do żeglowania. 

Wszyscy koledzy, których za-
praszałem na jacht, z entuzjazmem 
przyjmowali zaproszenie. Z zapałem 
wykrzykiwali: „Wojtek, cudownie, 
za tydzień jesteśmy”, a za tydzień 
każdemu coś tam wypadło. A to  
pies się rozchorował, a to teściowa 
krzywo patrzyła na żeglowanie  
i kończyło się tak, że nie miałem  
z kim płynąć. 

W pierwszych latach po dwuty-
sięcznym roku sprzedałem mojego  
Scorpiusa człowiekowi, który mie- 
szkał w Elblągu, i jako drugi jacht 
przepłynąłem przez Cieśninę Piław-
ską do Elbląga. 

Gdy sprzedałem jacht, zaintere-
sowały mnie inne zabawki. 

Na skrzydłach
– Pierwszy samolot, tak jak 

jacht, zbudowałem sam. Bawiłem się 
kiedyś w modelarstwo lotnicze, ale 
zrobić model to nie to samo, co zbu-
dować samolot i na nim latać. Prawdę 
mówiąc, zaczęło się od motolotni. 

To było na lądowisku Aeroklubu 
Warszawskiego w Chrcynnie, kil- 
ka kilometrów od Nasielska. Tam,  
w prywatnej firmie Tomasza Króli- 
kowskiego i Alojzego Dernbacha, 
ludzi, którzy wywodzili się z dębliń-
skiej Szkoły Orląt, zrobiłem w latach 
1996-97 uprawnienia i dostałem mo- 
ją pierwszą licencję lotniczą. Od tego 
czasu byłem wszędzie tam, gdzie  
w Polsce odbywały się zloty moto-
lotniarzy, gdzie mogłem oderwać 
się od ziemi i latać. Wynajmowałem 
motolotnię, żeby przez pół godzi- 
ny, godzinę unieść się w powietrze  
i patrzyć na ziemię z góry.

Jednego razu przeleciałem się 
szmatolotem. Oniemiałem z wraże-
nia. Co to jest szmatolot? To samolot 
ze skrzydłami obciągniętymi spec- 
jalnym płótnem.

Zdobyłem projekt takiego  
samolotu. To był czeski TL-32 „Typ- 
hoon” („Tajfun”), górnopłat pokryty 
płótnem, produkowany przez zakła-
dy w Hradec Kralove. Wtedy, jak pa-
miętam, ktoś w Poznaniu sprowadzał 
te samoloty z Czech i je sprzedawał, 
ale cena była szokująca w stosunku 
do kosztów produkcji własnej. Zna- 
lazłem trzech czy czterech zapaleń-
ców, którzy chcieli mieć taki samolot,  
zamówiliśmy w fabryce aluminium 
w Kętach profile i zaczęła się budowa. 

W pracowni, na strychu budo-
wałem swój samolot trzy miesiące, 
a potem zacząłem latać. Modernizo-
wałem mojego szmatolota, latałem 
nim przez kilka lat i gdy wspomi- 
nam tamten czas, powtarzam sobie, 
że szmatolot kilka razy uratował  
mi życie. 

Lotniczy fart
– Na ileś startów, osiem lądo-

wań było takich, że mogę je nazwać 
szczęśliwymi. To znaczy miałem 
szczęście, że się nie zabiłem. Roz-
bijałem przy lądowaniu samolot, 
naprawiałem, wymieniałem pogięte 
rurki i dalej latałem, a koledzy mó-
wili: „Ty to masz fart”.

Mój fart polegał na tym, że w po-
wietrzu zdarzały się awarie, popeł-
niałem błędy, a wszystko kończyło 
się szczęśliwym lądowaniem. 

Pamiętam, jak pewnego razu  
podczas lotu zaczął mi przerywać 
silnik. Wreszcie zgasł i musiałem  
lecieć jak szybowiec. To nie był do-
skonały samolot, więc mój instruktor,  
który ten lot obserwował, powiedział,  
że tylko patrzył, co ja tam w górze 
robię. „Bałem się, że popełnisz taki 
podstawowy błąd, jaki popełniają 
wszyscy. Że lecąc w strefie lotniska, 
będziesz starał się zakręcić i lądo- 
wać na pasie. Wtedy to lądowanie 
skończyłoby się tragedią, ale ty  

się podobało, że kupiłem motolotnię 
i miałem dylemat – czym latać. Sa-
molotem czy motolotnią? Ja wolałem 
samolot, a moja pani motolotnię. 
Kask na głowie, nóżki i rączki w gó-
rze i ten cudowny powiew powietrza. 

…pierwszy samolot,  
tak jak jacht, zbudowałem sam

fot z archiwum prywatnego W. Protasa (x3)
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Na stawie w Nowej Woli
– A jak nie mogę na Bałtyku,  

to żegluję na stawie w Nowej Woli – 
śmieje się pan Wojciech. – Wczoraj 
w południe trochę wiało, więc wzią-
łem swoją zabawkę i pojechałem nad 
staw. Jechał samochodem jakiś pan, 
zobaczył jacht na stawie, zatrzymał 
się, przyszedł do mnie i mówi, że ma 
taki sam. „Taki sam? – zapytałem  
z niedowierzaniem. – Dokładnie taki  
sam. Ten sam rozmiar i ten sam ko- 
lor. Tylko, że mój stoi już trzy lata  
w pokoju, przy kominku, a pana pły- 
wa – odpowiedział pan Mirek z No- 
wej Iwicznej”. Dałem właścicielowi 
stojącego przy kominku jachtu tro-
chę posterować moim i uradowany 
stwierdził, że umie. 

Pogadaliśmy, wymieniliśmy nu-
mery telefonów, bo gdy powiedzia-
łem, że jeszcze żegluję, pan dosłow-
nie powiedział tak: „Jak będzie się 
pan wybierał żeglować, to niech pan 
tylko gwizdnie i już z panem jadę. 
Tylko czekam na taką okazję”.  
Okazało się, że oprócz zabawki pan 
ma swój jacht na Mazurach, więc 
może będzie okazja razem popływać,  
a co najważniejsze, uda się naszymi 
zabawkami pościgać. 

Gdy w ubiegłym roku kupiłem 
ten jacht, to zaraz pojechałem na re-
gaty do Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Jednego dnia zdjąłem jacht ze skle-
powej półki, a następnego jechałem 
go zwodować i trochę się pościgać. 

Prawdę mówiąc, byłem przekonany, 
że jachtów takiej jak mój kategorii 
będzie wiele, a tu się okazało, że był 
tylko jeden – mój.

Byłem sam, ale ścigałem się ze 
wszystkimi żeglarzami, którzy mieli 
jachty redukcyjne, czyli takie, które 
zbudowali sami. Też metrówki. Ich 
jachty miały certyfikaty, mój nie. 
Ja nie jestem modelarzem, a oni są. 
Robią jachty i potem się nimi ścigają. 
Ich wypieszczone jachty, w których 
każdy element jest w szczegółach 
dopracowany, ważą po kilkanaście 
kilogramów. Mój waży trzy i pół, 
więc trudno się dziwić, że cały czas 
prowadziłem, objechałem ich i wy-
grałem. No, ale przez to, że mój jacht 
nie miał certyfikatu, nie zostałem 
sklasyfikowany, nie dostałem pucha-
ru. Jednak satysfakcja, jaką miałem, 
wystarczyła za wszystko.

Mogę powiedzieć, że nie nudzę 
się na emeryturze. Nie mam czasu. 
A jak mam, to robię latające modele 
samolotów i powtarzam, że na hobby 
nie można oszczędzać. Życie jest  
jedno i trzeba je przeżyć przyjemnie. ■

Nowa motolotnia była bezmasz-
towa, z silnikiem Rotax 912, czyli 
miała najlepiej wymyślone skrzydło. 
Kosztowała, bo kosztowała, ale 
człowiek latał. Ponieważ dylemat, 
czym lecieć, narastał, sprzedałem 
szmatolota i motolotnię, a kupiłem 
porządny samolot Junior JK-05, 
produkowany w Krośnie. 

To już była prawdziwa maszyna. 
Zastrzałowy grzbietopłat, zbudowa-
ny z kompozytów na bazie włókien 
szklanych lub węglowych, z dwu-
osobową kabiną osłoniętą odporną 
na promienie ultrafioletowe szybą 
i fotelami z kompozytów. Samolot 
miał prostokątne skrzydła i trójkoło-
we podwozie.

Mówią, że od przybytku głowa 
nie boli, ale u mnie było inaczej. Jak 
kupowałem samolot, myślałem tak: 
„Wsiadam, lecę do Pruszcza Gdań-
skiego, wsiadam na motor, dojeż-
dżam na przystań, biorę jacht i pły-
nę”. W teorii wszystko się zgadzało, 
ale szybko okazało się, że tak się  
nie da, bo żeby pilotować samolot, 
żeby dawać sobie radę w sytuacjach 
trudnych, trzeba latać. Nie można 
sobie pozwalać na przerwy.

Samolot JK-05 kupiłem w 2010 
roku i miałem go do ubiegłego roku. 
Teraz motolotnią i samolotem latam 
okazyjnie u kolegów. Jak powiedzia-
łem, na hobby nie oszczędzam. 

…na hobby nie można 
żałować kasy, bo ono 

daje pozytywnego kopa 

To była najkrótsza noc, ale dużo się podczas niej  
działo. Święto ognia, wody, słońca i księżyca,  
urodzaju, płodności, radości i miłości. Na stawie  
w Mysiadle popłynęły kolorowe wianki. Po raz kolejny  
i nie po raz ostatni. 

Marzenia  
się spełniają

fot z archiwum prywatnego W. Protasa (x3)
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Czasami rodzi się jakiś pomysł, a potem często bywa 
tak, że na pomyśle się kończy. Tym razem na szczęście 
było inaczej. Kilka lat temu Marzenna Malinowska, prze-
wodnicząca Klubu Kobiet „Panie Przodem”, postanowiła 
sprawić, by tereny wokół stawu stały się miejscem inte-
gracji, zabawy i relaksu dla mieszkańców. By postawio-
no latarnie, ławki, wybrukowano ścieżki, by powstało 
miejsce na scenę i do ćwiczeń, by po stawie obok kaczek 
pływały kajaki, a mieszkańcy mieli gdzie spacerować 
i gdzie odpoczywać. By w ciepły dzień mogli położyć 
koce na trawie i po prostu patrzeć na wodę.

Stopniowo, krok po kroku pani Marzenna zaczęła 
marzenie realizować i tylko ona wie najlepiej, jak nieła-
twa to była droga. Ale każdy, kto przejeżdżał obok sta-
wu, albo co roku bawił się na tak zwanych „wiankach”, 
widział, jak tereny wokół stawu się zmieniały. W tym 
roku można powiedzieć, że marzenie pomysłodawczyni 
się spełniło.

To było prawdziwe święto radości z mocnym punk-
tem kulminacyjnym i wieloma atrakcjami pobocznymi, 
czyli wszystkim, co dobra zabawa zawierać powinna. 

Tym, którzy nie mogli przybyć na czwarte już „Wian-
ki w Mysiadle”, spróbujemy opowiedzieć, co tamtej 
krótkiej nocy zbudowało fantastyczną atmosferę.

Gdyby na jednym obrazie chcieć przedstawić wszyst-
ko to, co działo się 22 czerwca, byłoby na nim duże 
ognisko otoczone ludźmi, piekącymi kiełbaski, byłyby 
panie w kwiecistych sukienkach i wiankach na głowach, 
kolorowe kajaki na stawie i rodziny siedzące na kocach 
wokół jego brzegów. Byłyby stosy wierzbowych gałą-

zek i papierowych kwiatów niezbędnych do wyplatania 
wianków, stoiska z lodami, grochówką, pajdami chleba 
ze smalcem, piwem z naszego browaru Jabłonowo i watą 
cukrową. Byłyby tłumy zadowolonych spacerowiczów 
i muzyczne zespoły folkowe na scenie. A kiedy zaczął 
zapadać zmierzch, światła na naszym obrazie dodałby 
taniec ognia w wykonaniu Teatru Ognia Circus Maximus 
i małe świeczki, które popłynęły na wody stawu razem 
z wyplecionymi wiankami. I w zależności od tego, czy 
nasz obraz malowalibyśmy w dzień czy późnym wie-
czorem, albo dominowałby na nim biały tiul dymu znad 
ogniska, albo jasny neon.

Tamtej czerwcowej nocy ponownie zapaliły się 
bowiem światła neonu, który kiedyś świecił nad Kombi-
natem Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w My-
siadle. Potem nastały długie lata przemian i jego światła 
zgasły, a jeszcze później...

– Inicjatorką neonu w nowym miejscu jest pani  
Marzenna Malinowska z Klubu Kobiet „Panie Przo- 
dem” – powiedziała pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik. – Oczywiście od inicjatywy do jego odpalenia była 
długa droga, ale pani Marzennie udało się zainspirować 
wiele osób z Mysiadła i tego wieczoru mogła powiedzieć, 
„jestem szczęśliwa, moje marzenie się spełniło”.

– Pani Marzennie gratulujemy pomysłu, samozapar- 
cia i cieszymy się razem z nią. Kto neonu jeszcze nie wi-
dział, powinien koniecznie wybrać się późnym wieczorem  
nad staw w Mysiadle i zobaczyć, jak fantastycznie wygląda. 

Na zakończenie dodamy tylko, że – by tradycji stało 
się zadość – kwiat paproci został szczęśliwie odnaleziony. ■
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21 lipca Patrycja Dettlaff, mieszkanka Wilczej Góry, 
o której pisaliśmy w majowym numerze „mojej Leszno-
woli” w tekście „Reset od codzienności”, napisała na FB:

„Wciąż nie mogę w to uwierzyć, wciąż to do mnie 
dociera. W drugiej dobie sen z jawą już mocno się za-
cierały, ale jednak to prawda, zrobiłam to, udało mi się 
spełnić swoje marzenie. Ukończyłam Bieg 7 Szczytów 
wokół Kotliny Kłodzkiej i to za pierwszym podejściem,  
z czasem 47:23:54”.

Patrycja Dettlaff, nauczycielka ze szkoły podstawo-
wej w Mrokowie, przebiegła morderczy, górski dystans 
dwustu czterdziestu kilometrów w czasie o cztery go-
dziny krótszym od limitu, który dla tego biegu wynosił 
pięćdziesiąt dwie godziny. 

W czwartek 18 lipca, trzy godziny przed startem  
do biegu napisała: „Nie trzymajcie kciuków, módlcie się 
za mnie. Cała Kotlina Kłodzka do obiegnięcia 240km 
plus minus 7000 m w pionie i mam na to 52h. Będzie się 
działo!”.

I działo się. Wystartowała w czwartek o 18.00,  
a bieg skończyła w sobotę o 22.00. Spała po kilkanaście 
minut na stojąco, a gdy dotarło do niej, że jako piąta 
kobieta dokonała tego czynu, napisała: „Nie byłoby to 
możliwe bez dwójki wspaniałych ludzi, którzy śmiało 
mogę powiedzieć, jako jedyni naprawdę w to wierzyli  
i co najważniejsze, odważyli się mi w tym pomóc. Tak jak  
ja nie spali dwie doby, byli ze mną w każdym punkcie, 
opiekowali się mną jak dzieckiem. Karmili, ubierali,  
a jak trzeba, ochrzaniali i wykopywali na następny od- 
cinek trasy. Ola Gruszka i Przemek Mikołajczyk – to, 
co zrobiliście na ostatnim punkcie, jak reanimowaliście 
moje zwłoki, abym mogła wbiec na metę tempem 4:25! 
Majstersztyk. Brak mi słów, żeby wyrazić wdzięczność. 
Po raz kolejny przekonałam się, że siła ultra nie tkwi 
w samotności długodystansowca, tylko silnej drużynie. 
Dziękuję”. 

Jesteśmy pełni podziwu i dumni, że taka kobieta, 
mama dwóch synów, jest mieszkanką naszej gminy. 

Pani Patrycjo, serdecznie gratulujemy! ■

fot. z archiwum prywatnego P. Dettlaff (x7)

Zrobiłam to!
fot. Jacek Deneka
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…jak pewnie większość  
latających pilotów,  

uważam, że to jest najlepsza 
praca na świecie

– Zdarza się, że lecąc  
moim dreamlinerem gdzieś  
w chmurach, na wysokości  
kilku czy kilkunastu tysięcy  
metrów usłyszę w słuchawkach  
znajomy głos – mówi kapitan 
pilot Zygmunt Dec z Woli  
Mrokowskiej.

– To głos Damiana, mojego 
syna, który też jest pilotem  
i lata na embraerze. Niedługo 
pewnie w chmurach zaskoczy 
nas obu znajomy głos mojej 
córki Agnieszki, która już lata 
na cessnie, ale ma zamiar 
pilotować boeinga. 

Rodzina  
w chmurach

– Ja, jak pewnie większość latających pilotów, 
uważam, że to jest najlepsza praca na świecie. Pomimo 
dwudziestu kilku lat latania zawsze z chęcią idę do  
niej. Traktuję to jak zabawę. Idę sobie polatać – mówi 
pan Zygmunt. 

Chłopak z Mielca
– Oboje z Anią, moją żoną, pochodzimy z Mielca.  

Dla mnie Mielec to lotnisko, które tam w dolinie Wisło-
ki, w Kotlinie Sandomierskiej, było od zawsze. W tym 
mieście w 1936 roku, na trzy lata przed drugą wojną 
światową, w ramach rozwoju Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego powstała fabryka płatowców. Państwowe Za-
kłady Lotnicze - Wytwórnia Płatowców nr 2, w których 
rodził się pierwszy polski bombowiec PZL P-37 „Łoś”. 

Do wybuchu wojny w 1939 roku w zakładach zbudo-
wano sześć takich samolotów. Drugiego września 1939 
roku niemieckie samoloty zbombardowały zakłady w 
Mielcu, a trzynastego września Niemcy przejęli zakład, 
wyremontowali i rozpoczęli w nim produkcję samolotów 
dla Luftwaffe. 

Po wyzwoleniu w 1944 roku na terenie przedwo- 
jennych zakładów lotniczych powstała Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego, która w 1952 roku otrzymała nazwę  
WSK Polskie Zakłady Lotnicze - Mielec. Produkowano 
w niej na radzieckiej licencji myśliwce MiG-15 i MiG-17, 
polskie myśliwce, a od 1960 roku wielozadaniowy dwu-
płatowiec An-2, popularny antek. 

Właśnie w tych zakładach pracował mój tata,  
Zbigniew Dec. Najpierw jako konstruktor, a potem prze- 
szedł do Zakładu Usług Agrolotniczych i był szefem 
działu remontów. To z Mielca poleciał ze trzy razy do 
Afryki, gdzie nasze załogi na antkach świadczyły usługi 
agrolotnicze.

Tata o Afryce opowiadał takie historie, że się sam 
zastanawiałem, czy książki nie napisać na temat jego 
przygód. Może to te opowiadania, a może bliski dzięki 
ojcu kontakt z samolotami sprawiły, że od małego z nimi 
obcowałem. 

Zresztą, cały czas latały one nad naszymi głowami, 
bo lotnisko było prawie za płotem. Od naszego mieszka-
nia dwadzieścia minut rowerem. 

Gdy miałem szesnaście lat, zacząłem w aeroklubie 
mieleckim latać na szybowcach. Po maturze w technikum  
elektrycznym w Mielcu dostałem się na Politechnikę 
Rzeszowską na wydział mechaniczny, a po półtora roku 
nauki była weryfikacja. Jakieś egzaminy, rozmowy kwa- 
lifikacyjne, punkty za naukę i udało mi się dostać na 
wydział lotniczy ze specjalnością pilotażu. Studia trwały 
pięć lat, więc sobie trochę w Rzeszowie polatałem. Takie 
były początki.

Dreamek pana kapitana
– W 1997 roku dostałem się do pracy w Polskich 

Liniach Lotniczych LOT i zacząłem jako pierwszy oficer 
latać na pasażerskich samolotach turbośmigłowych, pro-
dukowanych przez włosko-francuskie przedsiębiorstwo 
lotnicze Aerei da Trasporto Regionale, czyli na samolo-
tach ATR 72. Potem zrobiłem kolejne uprawnienia, czyli 
pięć type ratingów na samoloty większe. Teraz jestem 
kapitanem i latam na dreamlinerze. 

Przed dreamlinerem były embraery 170 i 195.  
Wcześniej szerokokadłubowy boeing 767 do dalekiego 

dystansu i embraer 145. Na każdy z tych samolotów  
miałem oddzielne szkolenia. Na dreamlinera odbywało 
się ono w największym ośrodku szkolenia boeinga w 
Miami na Florydzie. Tam znajdują się symulatory lotów 
wszystkich typów samolotów. Cudowne miejsce i wspa-
niały ośrodek. 

Szkolenie na symulatorach, które prawie w stu 
procentach odwzorowują cały samolot, jest fascynujące. 
Wrażenia z „lotu” są naprawdę takie, jak w rzeczywisto-
ści. Można zasymulować bardzo złą pogodę i tę doskona-
łą, ale też wszelkiego rodzaju usterki i to jest podsta- 
wa szkolenia. 

Dreamliner w porównaniu z poprzednimi moimi  
samolotami na pewno jest najbardziej zaawansowany 
technologicznie. Jest samolotem bardzo wygodnym  
i bardzo dobrze się nim lata. Jest też najbardziej ze wszy- 
stkich, na jakich latałem, naszpikowany elektroniką. 
Może nawet trochę za bardzo. Ma wiele komputerów. 
Czasami coś trzeba zresetować, ale generalnie bardzo 
fajny samolocik, w którym jest wiele nowych rozwiązań. 
Na przykład we wszystkich samolotach były hamulce 
hydrauliczne, a dreamek ma elektryczne.

Instrukcje mają nawet po tysiąc stron, ale trzeba je 
znać, bo nie wiadomo, kiedy i co będzie potrzebne. Choć 
czegoś często nie używamy, to musimy zdawać sobie 
sprawę, że takie coś istnieje i wiedzieć, co z tym można 
zrobić. Nie ma możliwości, żeby czegoś nie znać. 

fot. z archiwum prywatnego Z. Deca



moja Lesznowola

Damian i Agnieszka
– W rodzinach często jest tak, że dzieci idą w śla- 

dy rodziców. Tak jest w rodzinach lekarzy, prawników  
czy nauczycieli. U mnie – jak wspomniałem – z samo-
lotami i lotnictwem był, choć nie jako pilot, związany 
ojciec. Ale całą zabawę z lataniem rozpocząłem ja, potem 
mój syn Damian i teraz córka się w to bawi. Muszę po- 
wiedzieć, że ani Agnieszki, ani Damiana do tego nie 
namawiałem. Oni wiedzieli, że jest taka możliwość, a ja 
wiedziałem, że nie powinno się ich nakłaniać, bo to tylko 
potem rodzi problemy. To musi być decyzja osobista, że  
chce się to robić, tym bardziej, że do nauki trzeba się 
bardzo przyłożyć. 

– Na pierwszym roku pilotażu, na sześćdziesię- 
ciu chłopaków jest osiem dziewczyn – mówi Agnieszka.  
– Po za egzaminami, które mam na uczelni, muszę zdać 
egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, żeby dostać 
licencję pilota liniowego. Egzamin jest z czternastu 
naprawdę trudnych przedmiotów. Na przykład takich 
jak instrumenty, człowiek i jego możliwości, wyważenie 
samolotu i inne. Aby zaliczyć egzamin z przedmiotu 
„człowiek i jego możliwości”, trzeba na zadawane po 
angielsku pytania, na przykład o budowę ucha człowieka, 
rolę kowadełka, młoteczka czy strzemiączka, odpowia-
dać po angielsku. Trzeba wiedzieć, za jakie przyspie-
szenie odpowiada kowadełko, choć mój tata się tego nie 
uczył. Nie musiał wiedzieć, jak są po angielsku otolity, 
czyli kamyczki błędnikowe, i czy ich przyspieszenie jest 
kątowe czy linearne. Kilka tysięcy pytań trzeba przero-
bić, żeby zdać. 
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Na dreamlinerze latamy daleko. Są określone godzi- 
ny pracy i nie można latać więcej, niż jest to zapisane  
w dokładnych tabelkach. Podstawowym okresem, gdy 
leci dwóch pilotów, jest trzynaście godzin. Czas pracy 
może się jednak wydłużać, gdy dołączy trzeci pilot, a je- 
szcze bardziej, gdy pilotów będzie czterech, czyli dwie 
pełne załogi. 

Jutro na przykład jako pasażerowie, czyli po cywi- 
lnemu, lecimy z kolegą do Krakowa. Tam przebieramy 
się w mundury i lecimy około ośmiu godzin do Chicago.  
W Chicago jesteśmy jedną noc i mamy czas wolny do 
16.00, czasami do 20.00. Zdarza się, że mamy cały jeden 
dzień wolny, a kolejnego dnia o 16.00 wylatujemy w dro- 
gę powrotną. Wtedy można sobie coś zwiedzić, zrobić 
jakieś zakupy albo wypoczywać. 

Oczywiście zdarzają się też takie rejsy jak czartery, 
kiedy leci się na dwa tygodnie gdzieś tam w jedną stronę 
i potem nie opłaca się już załogi sprowadzać do kraju, 
więc sobie czeka. Turnus mija, przylatuje drugi samolot  
i wracają. Wszystko zależy od typu samolotu. 

Czasami na małym samolocie jest to rotacja półgo-
dzinna, natomiast u nas, na dużych maszynach i długich 
trasach rotacja jest dłuższa, bo musi być wypoczynek. 
Byłoby to, delikatnie mówiąc, morderstwo, gdybyśmy  
lecieli tam i od razu z powrotem wracali. Trzeba za-
chować zdrowy rozsądek. Są przepisy, które dokładnie 
wszystko określają.

Gdzieś w górze 
– Każdy lot jest inny. Leci się z inną załogą, na in-

nym typie samolotu, na innej wysokości. Czasami trzeba 
ominąć jakąś chmurę, zmienić poziom lotu, bo się okazu-
je, że tam występuje turbulencja. Przez cały czas trzeba  
o tym myśleć. 

Na szkoleniach uczymy się, żeby być przed samolo-
tem. Żeby przewidywać i wyprzedzać to, co może się 
zdarzyć najlepiej o dwa, a przynajmniej o jeden krok  
do przodu. Jeżeli wiem, że za chwilę zacznę się zniżać, 
to redukuję prędkość, zaczynam szukać częstotliwości, 
na której będę rozmawiał z kontrolą lotniska. To jest non 
stop myślenie, non stop kombinowanie, jak jesteśmy wy-
soko w stosunku do danej odległości, żeby się wyrobić, 
żeby być w ziemi wyhamowanym, z podwoziem wypusz-
czonym, z wypuszczoną mechanizacją skrzydła  
i tak dalej. 

Tu przypomina mi się pewna anegdota. Kolega,  
który szkolił się w Seattle na dreamlinerze, opowiadał, 
że wykonywali lot na symulatorze i coś im się nie bardzo 
udawało. Nie byli – jak wspomniałem – krok przed sa- 
molotem, tylko nieco za. Wylądowali, ale widzieli, że 
amerykański instruktor był coś markotny. Wreszcie po-
wiedział, co go gniecie: „Panowie, tak daleko byliście 
 za samolotem, że nawet gdybyście się w tym lesie pod-
czas lądowania rozbili, to i tak byście przeżyli”. Zwiesili 
głowy, bo to nie było tak, jak być powinno. 

Na szczęście tego typu wypadki zdarzają się na  
etapie szkolenia. Potem już raczej niekoniecznie, choć 
– jak powiedziałem – każdy rejs jest inny, co innego się 
dzieje, w każdym rejsie jest co robić. 

Oczywiście jest i kawka, ale co chwilę trzeba spraw-
dzać paliwo, czy jest dobre, czy nie ma jakiegoś wycieku. 
Podczas lotu nad każdym wyznaczonym punktem spraw-
dzamy, czy jest go tyle, ile powinno być, sprawdzamy 
prędkości, wysokość. Mamy plan lotu i wszystko w nim 
odnotowujemy. 

Na przykład w locie nad Atlantykiem jest taki punkt, 
nad którym często latamy. Nazywa się Gumpa. Nad tym 
punktem zawsze wszystko sprawdzamy. Prędkość, z jaką 
lecimy, wysokość, na której za zgodą kontroli oceanicz-
nej powinniśmy lecieć. Sprawdzamy stan i jakość paliwa, 
systemy elektroniczne i stan samolotu. 

Musimy jeszcze zrobić mapkę, którą obserwujemy, 
pomimo że jest pełna elektronika, która nas pięknie pro-
wadzi i poinformuje, jakby coś się stało. Mimo wszyst-
ko bierzemy mapy i co chwilę sprawdzamy dokładnie 
pozycję, czy lecimy w dobrym kierunku. To nie jest tak, 
że siedzimy i nic nie robimy. Mamy co robić.

Ruch nad Atlantykiem jest niesamowity. Proponuję 
wejść sobie na Flightradar24.com i zobaczyć, jak całe 
sznury samolotów ciągną w jedną stronę, potem w drugą. 
Niebo nad Atlantykiem wygląda jak autostrada rozświe-
tlona światłami setek pędzących samochodów. 

Czasami podczas lotu bywają sytuacje, o których 
pasażerowie nie wiedzą. Na przykład dostajemy informa-
cję, że przed nami na trasie jest jakaś turbulencja. Wtedy 
trzeba szybko wykombinować, jak tę strefę ominąć. Jeśli 
bardzo ominiemy, to trzeba wziąć pod uwagę zapas pali-
wa albo fakt, że na lotnisku docelowym jest słaba pogoda 
i za chwilę lotnisko zamykają. Różne są sytuacje. 

Bywa i tak, że pojawiają się turbulencje, które  
są niespodziewane, tak zwane CAT Clear-Air Turbulen-
ce (turbulencje czystego nieba). Nie ma żadnej chmury 
burzowej, czyste niebo, ładnie, spokojnie i ni z tego,  
ni z owego wpadamy w potężną turbulencję, a ta potrafi 
być w każdym kierunku, nie tylko góra-dół. Dlatego 
przez cały czas, co chwilę patrzymy dookoła, kontrolu- 
jemy przyrządy i to na każdym samolocie, nie tylko  
tym dużym.
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– To jest bardzo ciężki egzamin – potwierdza tata.  
– Chyba najcięższy egzamin w całym toku szkolenia pilo-
ta liniowego. Za moich czasów inaczej się zdawało. Teraz 
siada się przed komputerem. U nas było kilka, a może 
kilkanaście przedmiotów, ale egzamin zdawało się ust-
nie. Szedłem do egzaminatora, na przykład z przedmiotu 
mechanika lotu, i on mówił: „Proszę mi teraz zrobić jakiś 
wykres albo narysować siły, jakie działają w zakręcie 
albo w korkociągu”. I ja rysowałem. Jeśli uznał, że to 
jest wystarczające, to dobrze. Z reguły były trzy pytania, 
czasami więcej, czasami mniej i tyle. Tak to się zdawało.

– Teraz na egzaminie z jednego przedmiotu jest 
sześćdziesiąt pytań, a ty miałeś trzy – to rzeczywiście 
jest troszkę inaczej – śmieje się Agnieszka.

Damian szkolił się w Chełmie. Tam jest Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa, w której jest teraz Agniesz-
ka. Uprawnienia uzyskuje się dokładnie te same, co 
na studiach w Rzeszowie, tylko trwa to o półtora roku 
krócej. Życie jest na tyle krótkie, że szkoda czasu, szcze-
rze mówiąc, chociaż jedna i druga uczelnia jest bardzo 
dobra. 

Damian skończył liceum w Warszawie, potem po-
szedł na studia do Chełma. Tam się wyszkolił i trzy lata 
temu przyszedł do LOT-u. Lata – jak wspomniałem – na 
embraerze. Nawet dwa razy zdarzyło się tak, że leciałem 
z synem jako załoga. Ja, jako pierwszy, a Damian jako 

drugi pilot. Przypadkowo nas ktoś zaplanował. Było 
super. Bardzo dobrze sobie radził, bez problemów. Jeden 
rejs był do Brukseli, drugi do Gdańska. 

Na małym samolocie, takim jak embraer Damiana, 
wszystko mniej więcej dzieje się w tym samym, zaplano- 
wanym rytmie. Ląduje się, czeka, aż wyładują bagaże, 
wyjdą pasażerowie, obsługa techniczna napełni paliwem 
zbiorniki, załadują bagaże, wejdą na pokład pasażerowie, 
wystartuje się i leci. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem.

– Ja najpierw poszłam na Politechnikę Warszawską  
studiować automatykę i robotykę, bo nie byłam na po-
czątku zdecydowana, co robić – wspomina Agnieszka. 
– Ale było strasznie dużo kodowania i siedzenia przed 
komputerem, więc już po pół roku wiedziałam, że to 
nie jest dla mnie i że nie chcę całe życie siedzieć przed 
komputerem i pisać programów. Dlatego zostawiłam 
politechnikę i poszłam do Chełma na pilotaż. Egzaminu 
na uczelnię w Chełmie nie było, bo gdy teraz się idzie na 
studia, to nie ma egzaminów. Przyjmują na podstawie 
świadectwa maturalnego. 

Jeszcze tydzień temu latałam. Teraz pewnie też będę 
musiała. Będą zawody, więc prawdopodobnie będę latać, 
bo my wakacji nie mamy. Latam na jednośmigłowej ame-
rykańskiej cessnie. Podstawówkę zrobiłam na szybow-
cach. Cisza, spokój i wszystko dużo wolniejsze, chociaż 
jak się kręci akrobacje, to są dużo szybsze. Dla mnie 
szybowiec jest bardziej dystyngowany, ale zdecydowanie 
to nie jest to. Cessna to cessna. 

W szybowcu człowiek skupia się na tym, żeby  
sztuka pilotażu była czysta, żeby kulka była w środku  
i tak dalej. I nagle wsiada się do cessny i jest dużo więcej 
zegarów, trzeba się na wielu rzeczach skupić. Potem 
wsiada się do boeinga i jest wszystkiego jeszcze więcej.

Będę studiowała trzy i pół roku i skończę studia  
z tytułem inżyniera i licencją CPL, czyli Licencją Pilota 
Zawodowego, na podstawie której można latać i zarabiać. 
Na razie jestem kapitanem cessny – śmieje się Agnieszka. 

– Tak więc, jak wszystko pójdzie dobrze, za trzy  
i pół roku pewnie nie tylko Damiana, ale i głos Agniesz-
ki rozmawiającej z kontrolerem lotów usłyszę, lecąc 
gdzieś nad Atlantykiem – mówi pan Zygmunt i przyzna-
je, że nie lubi latać jako pasażer. To jest masakra – tak 
siedzieć i nic nie robić.

Gdy w trójkę jesteśmy w domu, to dość często  
rozmawiamy o lataniu, zwłaszcza po rejsie, gdy się coś 
tam zdarzyło, albo dzwonimy do siebie i wymieniamy 
wrażenia. Na przykład ostatnio leciałem do Budapesztu  
z Nowego Yorku i pasażer zapalił sobie papieroska  
w toalecie, uruchomiając przy tym czujnik dymu. Zrobił  
się szum, stewardesa dzwoniła do mnie, musiałem reago-
wać. Tego typu sytuacje się zdarzają.

Dlatego pilotom życzy się nudnych lotów, bo po co  
się stresować. Im nudniej, tym z naszego punktu widzenia 
lepiej i dla pasażerów bezpieczniej. ■

…skończę studia  
z tytułem inżyniera 

i Licencją Pilota 
Zawodowego

…dwa razy zdarzyło 
się tak, że leciałem  

z synem jako załoga

fot. z archiwum prywatnego Z. Deca (x4)
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na targu  
  pyszności

W letnią sobotę na placu obok 
szkoły w Nowej Iwicznej wyrosło 
małe targowisko. To dopiero począt-
ki tradycji, która – jak dobrze pójdzie 
– zagości tu na dobre. Wprawdzie 
stoisk handlowych nie było wiele, 
ale wystarczająco, by posmakować, 
zachęcić mieszkańców do przyjścia 
na targ i dać nadzieję, że za każdym 
razem będzie więcej wystawców. 
Kto chciał skompletować dobre śnia-
danie, miał na to pełne szanse. 

„Chlebodawca”, jak sama nazwa 
wskazuje, oferował naturalnie wy- 
piekane chleby z żytnio-orkiszowo 
razowym Filutkiem na czele. Folwark  
Anielin postawił na soki i syropy. 
Były więc soki z cytryny, imbiru, 
limonki, porzeczki i maliny, a dla 
spragnionych złota lemoniada z pigwy.  
Obok piętrzyły się słoiki z borów- 
ką amerykańską w ośmiu smakach,  
w tym z cynamonem, lawendą, kwia- 
tem lipy i płatkami róży.

 Dla zwolenników nieco cięż-
szych śniadań stoisko wędliniarskie 
oferowało kiełbasę jałowcową, 
bekon, schab, wspaniały wędzony 
boczek, kaszankę, biały i czarny 
salceson, a ponadto pasztet, szynkę, 
kabanosy i wędzone polędwiczki. 
Wszystkiego przed zakupem można 
było oczywiście spróbować.

Była również mocna reprezen- 
tacja kozich serów z różnymi ziołami, 
a oprócz tego świeże mleko i jogurt 
naturalny też prosto od kozy.

żmudnie wyrabianych serów kozich  
z dodatkiem własnoręcznie zbie-
ranych ziół czy smakosze jajek od 
szczęśliwych kur czasami znajdują 
takie nietypowe miejsce, w którym  
mogą kupić to, czego szukają. Wpraw- 
dzie nie ma tu niezliczonej ilości 
towarów i półek wypełnionych po 
brzegi, ale jest wszystko to, co spra-
wia, że śniadanie zaczyna smakować 
inaczej, a rozpoczęty dzień wydaje 
się zdrowszy. 

Tradycję comiesięcznych spot- 
kań powoli zaczyna wprowadzać 
rada sołecka Nowej Iwicznej, zapra-
szając na Iwiczański Targ Pyszności. 
Byliśmy na pierwszej jego odsłonie  
i nie żałujemy. 

Kiermasze z udziałem lokalnych 
producentów mają swój wyjątkowy 
urok. Przyjeżdżają oni, by wystawić 
to, co najcenniejsze – wyroby wła-
snej produkcji. Często z zazdrością,  
podróżując po świecie, można pod- 
patrywać, jaką popularnością cieszą 
się te cotygodniowe albo comiesię- 
czne miasteczka handlowe, które 
wyrastają na kilka godzin, na jeden 
dzień, by zwabiać amatorów najlep-
szej, ekologicznej żywności. U nas 
nie jest to jeszcze zjawisko popular-
ne, ale pierwsza jaskółka być może 
zwiastuje w naszej gminie nadej-
ście pogody dla takich targowisk.
Miłośnicy marchewki uprawianej 
bez chemii, miodu prosto z pasieki, 



moja Lesznowola

27

moja Lesznowola

26

 Na Targu Pyszności gościła  
Manufaktura Lodów Naturalnych,  
w tym tych ze zsiadłego mleka,  
a na stoisku obok wystawiono świe- 
że jaja, warzywa i kolorowe owoce  
z tegorocznych zbiorów. Ci wszyscy, 
którzy poważnie myślą o ochronie 
środowiska, mogli kupić piękne „wa- 
rzyworki”, czyli ekologiczne toreb- 
ki, służące do zważenia na przykład 
marchewki, zastępujące foliowe 
jednorazówki.

Targi żywności to nie tylko 
pretekst do zakupów, ale też fajny 
pomysł na integrację mieszkańców.  
Pomysł jest autorstwa radnej Anny 
Kapusty. Jak zapowiadają organiza-
torzy, czyli sołtys Nowej Iwicznej 
Anna Pietrzak i członkowie rady so-
łeckiej, spotkania targowe w Nowej  
Iwicznej będą odbywały się w każdą 
ostatnią sobotę miesiąca, aż do  
października. Mamy nadzieję, że 
stoisk i odwiedzających je będzie 
przybywać. ■

– Od pierwszego lipca mam urlop. Nie gram i na razie jest mi z tym dobrze.  

Zagrałem w tym roku ponad sto koncertów, więc trzeba odpocząć. Ale jak się nie gra 

przez dwa, trzy tygodnie, to drastycznie spada kondycja. Wytrzymałość mięśni wokół 

ust, którymi pracuję. Żeby do tego nie dopuścić, muszę grać przynajmniej delikatne  

ćwiczenia, wprawki i dlatego trąbkę zabieram na urlop – mówi Lubomir Jarosz,  

artysta muzyk, którego gry na trąbce uczył dziadek z Mrokowa.

Zaczęło się
w Mrokowie

fot. z archiwum prywatnego L. Jarosza

…zagrałem  
w tym roku ponad 

sto koncertów



I w ten sposób na powrót zająłem się modelarstwem. W tej chwili 
robię to na dość wysokim poziomie i zdarza mi się nawet osiągać 
sukcesy na wystawach.

Zrobiłem takie modelarskie ikony samolotów, jak Spitfire Mk I, 
brytyjski, jednomiejscowy myśliwiec budowany w wytwórni 
Supermarine w Southampton w Anglii – jeden z najsłynniejszych 
używanych podczas II wojny światowej samolotów bojowych, na 
którym walczyli również Polacy – czy Hurricane Mk I, brytyjski, 

jednosilnikowy dolnopłat o konstrukcji metalowej z częściowo płó-
ciennym pokryciem, zaprojektowany i produkowany przez firmę 
Hawker Aircraft. Samolot ten walczył na wielu frontach II wojny 
światowej i odegrał znaczącą rolę podczas bitwy o Anglię. 

Nie uważam, że jestem skończonym modelarzem, że wszystko 
umiem, stoję w miejscu i robię kolejną sztukę. Ja z każdym następ-
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…dziesięć lat temu 
modelarstwo do mnie 

wróciło

– Granie dla przyjemności to jest ogrom- 
na radość. Tak jak modelarstwo – moje hobby, 
któremu poświęcam wolny czas. Robię mode- 
le samolotów głównie z II wojny światowej. 
Czasem nowsze i nawet udaje mi się zdobywać 
nagrody na konkursach modelarskich.

Zaczęło się w szkole
– Nie pamiętam dokładnie, ale miałem 

chyba czternaście lat, gdy zaczęła się moja 
przygoda z modelarstwem. W szkole były zaję-
cia praktyczno-techniczne, w skrócie ZPT.  
Na tych zajęciach robiło się różne działające 
semafory, sygnalizację świetlną na bateryjkę  
i inne interesujące rzeczy. Pewnego razu  
dostaliśmy zadanie, żeby w ciągu dwóch go- 
dzin zrobić model samolotu. Czasu było mało,  
więc model skleiłem, jak się dało. Tak, jak 
ktoś, kto nigdy nie robił modelu, mógł to zro- 
bić. W domu coś mnie tknęło: „Przecież ten 
samolot nie powinien być taki szary, smutny, 
tylko musi mieć jakieś kolory”. Trafiłem na 
zdjęcie – jedno, drugie. Popatrzyłem i zwy-
kłymi plakatówkami spróbowałem swój model 
pomalować. Ale potem przekonałem się, że 
modelarstwo to grubsza branża i że są specjal-
ne sklepy dla modelarzy. Wyhaczyłem taki je-
den naprzeciwko muzeum Pawiaka. Poznałem 
właściciela, który zaczął mi podpowiadać, jak 
powinienem się do tego wszystkiego zabrać. 

„Żeby uzyskać taki efekt, to musisz mieć  
to, to i to – mówił starszy pan. – A do malowa-
nia trzeba użyć taką farbkę i coś tam jeszcze”. 
Słuchałem rad właściciela sklepu i kilka mode-
li zrobiłem. Potem na wiele lat o modelarstwie 
zapomniałem. Dziesięć lat temu modelarstwo 
do mnie wróciło. 

Miałem urlop, siedziałem w domu i pomy-
ślałem, że kupię coś do składania i przypomnę 
sobie młodzieńcze lata. Zacząłem wędrować 
po forach internetowych, zbierać informacje, 
oglądać zdjęcia. Wszystko to nagle miałem pod  
ręką, a kilkanaście lat wcześniej trzeba było 
bardzo się starać, żeby cokolwiek zdobyć.  

nym modelem zdobywam nowe umiejętności: jak zrobić nowymi 
środkami, nowymi specyfikami otarcie farby, obicie, jakiś zaciek. 
Mam prawie dwie duże walizy samych farb, różnych klejów, che-
mikaliów, linek, drutów, piłek. 

Swoje modele maluję aerografem, czyli miniaturowym „pisto- 
letem” służącym do malowania precyzyjnego, ale zawsze też uży- 
wam pędzelka, bo niektóre drobne elementy nie są do pomalowa-
nia w inny sposób. Aerograf jest jednak moim najważniejszym 

narzędziem przy nakładaniu kolorów i ostatecznym szlifie. Malo- 
wanie tak naprawdę to jest już sama przyjemność, a cała dłubani-
na, zeszlifowanie wszystkich szwów po kleju, ślady szpachlówki, 
to są godziny ciężkiej pracy. 

A propos malowania, to też jest tak, że oglądam dokładnie 
zdjęcia samolotu, którego model robię, i widzę, że w tym miejscu 
miał na przykład odprysk farby. Wtedy najpierw maluję model 
najczęściej srebrną farbą, na to nakładam lakier do włosów, potem 
nakładam kolor i moczę pędzelkiem to miejsce, gdzie ma być od-
prysk. Lakier do włosów robi się mokry pod kolorem kamuflażu  
i przy użyciu na przykład końca wykałaczki nieregularnie odpry-
skuje właściwa farba. Wtedy to zostawiam, zasycha, a gdy za-
schnie, daję zabezpieczający lakier bezbarwny. 

Modelarstwo jest połączeniem zdolności manualnych i wiedzy 
historycznej, bo nie mogę ot tak sobie zrobić modelu danego typu 
samolotu, tylko na podstawie starych zdjęć, ilustracji i literatury 
specjalistycznej odtwarzam konkretny egzemplarz. Dzięki temu 

wiem, jakimi detalami dana maszyna różni-
ła się od innych seryjnych, i mogę uniknąć 
błędów merytorycznych. Precyzyjne zrobienie 
modelu w skali 1:48 zajmuje mi – jeśli mam 
czas – około trzech tygodni pracy po pięć, 
sześć godzin dziennie. A jak nie mam czasu,  
to rozciąga się na dużo dłużej. 

Są takie typy samolotów, o których dużo 
wiemy, bo były słynne. Do nich należy wspo-
mniany Spitfire. Są różne jego podwersje,  
ale mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Jednak 
jak się chce zrobić na przykład jakiegoś japoń-
czyka, załóżmy Mitsubishi, Nakajimę czy też 
Kawasaki – ogólnie rzecz biorąc maszyny Sił 
Powietrznych Cesarskiej Armii Japonii z okre-
su II wojny światowej, o których mam mniejsze 
pojęcie, to trzeba wejść na forum internetowe 
czy grupę modelarską na FB. Piszę wtedy do 
kogoś, kogo konikiem są te samoloty: „Słuchaj, 
stary, jak mam zrobić to czy tamto, jak szedł 
przewód hamulcowy przy goleni, bo nie wiem, 
jak to zrobić”. I odzywa się kilka lub kilkana-
ście osób i przysyłają mi oryginalne rozwiąza-
nia, schematy instalacji lub oryginalne zdjęcia 
z epoki.

To wszystko są godziny, długie godziny 
żmudnego dłubania, ale daje mi odskocznię 
od tego, co robię na co dzień, i sprawia radość 
na tyle dużą, że potrafię przy robieniu modeli 
siedzieć godzinami. Zresztą, do cierpliwości 
przywykłem od małego.

fot. z archiwum prywatnego L. Jarosza (x4)
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stanowił, że nauczy mnie grać na trąbce. Choć widział, że byłem 
jeszcze za mały, miałem za wąski rozstaw palców, żeby objęć trzy 
wentyle jego trąbki, nie odpuszczał. 

Gdy miałem chyba dziewięć lat, zawołał mnie i powiedział: 
„No dobrze, już podrosłeś, to próbujemy. Złóż tak usta, naciśnij to 
i graj”. Dziś, po latach zawodowego grania wiem, że była to raczej 
antylekcja grania. Potem przez lata musiałem te podstawowe błędy 
naprawiać, bo bardzo ciężko jest wyplenić złe nawyki. Z drugiej 
jednak strony miało to swoje plusy, bo grałem od razu całym ser-
cem bez podręcznikowych ograniczeń.

Dziadek postawił mi nuty i napisał, co mam wcisnąć. Każda 
nutka była opisana, czy zero, czyli puszczamy wszystkie wentyle, 
potem dźwięk d czyli re – pierwszy i trzeci wentyl. I tak powo- 
lutku, powolutku określił mi, co mam nacisnąć. Numerki były 
od zera do trzech, a więc nic skomplikowanego. Napisał melodię 
Pojedziemy na łów, oznaczył numerkami wentyle i przez pierwszy 
tydzień graliśmy tylko Pojedziemy na łów. I przez te kilka dni 
nauczyłem się grać. To zadziwiające. 

Granie na trąbce, nauka gry na instrumencie powinna wyglądać 
tak, że najpierw tłumaczy się dziecku, jak nabrać powietrze, jak 
oddychać, jak złożyć usta. Potem uczymy się „bzyczeć” na samych 
ustach, tak aby powstało drganie, i przychodzi czas na ustnik i opa- 
nowanie podstawowego warsztatu gry tylko na nim. Może to trwać 
nawet do pół roku. Dopiero po tym wszystkim jest czas na wielką 
nagrodę, jaką jest wzięcie trąbki do ręki, włożenie ustnika i zagra-
nie na instrumencie. U mnie było inaczej. Zacząłem po prostu grać. 

Szło mi to granie na tyle dobrze, że zaczęliśmy po kolei robić 
wszystkie ćwiczenia ze szkoły gry na trąbce Ludwika Lutaka. 
Oczywiście „dziadkowe melodie” cały czas były w cenie, bo samy-
mi ćwiczeniami można dziecko zniechęcić. Przez rok doszliśmy do 
połowy podręcznika i wtedy rodzice stwierdzili, że nie wolno tego, 
czego się już nauczyłem, zmarnować. 

Podstęp taty
– Któregoś dnia tata zabrał mnie z Mrokowa do Warszawy  

i kazał wziąć ze sobą trąbkę. Dziwna rzecz, bo nigdy nie zabiera- 
łem jej do Warszawy. W Warszawie poszedłem z tatą i trąbką 
na spacer w okolice Ogrodu Krasińskich i nagle tata z udanym 
zaskoczeniem powiedział: „ O, zobacz, tam jest szkoła muzyczna. 
Chodź, wejdziemy i zapytamy, czy mają tam klasę trąbki”. 

Nie wiem, czy to było wcześniej umówione, czy nie, ale pamię-
tam krótką rozmowę w sekretariacie szkoły z dyrektorem i z panią 
od rytmiki. Pani od rytmiki szybko przeegzaminowała mnie,  
czy zapamiętuję rytmy, czy umiem powtórzyć melodyjki, zaśpie-
wać i tym podobne i zostałem przyjęty do szkoły muzycznej. 

W domu był wielki płacz, że ja nie chcę, że tylko z dziadkiem 
chcę się uczyć i tylko dla siebie, ale już się stało. Mleko się rozlało. 
„Zobaczysz, jak będzie” – powiedział tata. 

Byłem w Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga  
w Warszawie w klasie Stanisława Przybyszewskiego. Wtedy już 
przeniosłem się do Warszawy, ale do Mrokowa przyjeżdżałem 
zawsze na weekendy. I trwało to całe lata. Dziadek zabierał mnie 
prosto ze szkoły do Mrokowa. Myślę, że dzięki niemu nastąpił taki 
szybki postęp w moim graniu, bo on ze mną przerabiał wszystkie 
ćwiczenia zadane przez profesora. 

Ja, gdybym miał wnuka, chyba bym tego nie wytrzymał. Dzia- 
dek był niesamowicie cierpliwym człowiekiem. Siedział i słuchał 
tych moich jęków. Dwa razy dziennie graliśmy po około 45 minut.  
Poprawialiśmy, jak coś szło nie tak. To była jego pasja – słuchanie  
i obserwowanie moich postępów. Dość szybko, bo po jakichś trzech 
latach grania, przegoniłem dziadka, bo w szkole uczył mnie bardzo 
dobry trębacz. 

Dziadek jeździł na wszystkie moje występy. Nawet zdarzyło  
się tak, że w 1994 i 1996 roku przyjechał na konkurs do Szczecin-
ka. Przez lata był chyba moim największym fanem.

Faktem było, że bardzo szybko robiłem postępy i już na trzecim 
roku, czyli mając dwanaście lat, zdobyłem trzecią nagrodę na kon-
kursie Młodego Muzyka w Szczecinku. Dwa lata później przyszła 
pierwsza nagroda na konkursie w Oławie. Lata w podstawowej szkole  
muzycznej szybko minęły i w końcu przyszedł czas na zmianę szkoły. 

Gdy byłem w szkole imienia Oskara Kolberga na Świętojer-
skiej, to jednocześnie chodziłem rano do zwykłej podstawówki 
rejonowej na ulicę Esperanto. Mój dzień wyglądał tak, że kończy-
łem zajęcia w szkole podstawowej i pędziłem do muzycznej, gdzie 
siedziałem do wieczora. 

Kiedy przyszedł czas egzaminów do liceum, postanowiliśmy 
poszukać takiej szkoły, w której będzie wszystko razem. I tak tra-
fiłem na egzaminy do Liceum Muzycznego im. Karola Szymanow-
skiego. Zdałem z wysoką punktacją i dostałem się do klasy trąbki 
profesora Wiesława Woźnickiego. 

Cztery lata w liceum minęły szybko. Po drodze były oczywi-
ście jakieś konkursy i nagrody, a w końcu egzaminy do Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina na Okólniku (obecnie Uni- 
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Dostałem się do klasy 
swojego poprzedniego profesora, który wykładał w tym czasie 
również w szkole wyższej. Do innego nawet nie chciałem.

Na studiach zaczęły się pierwsze chałtury, namiastka zawodo-
wego życia i egzaminy do orkiestr. Żeby dostać się do orkiestry, 

trzeba było za każdym razem stawać do kon-
kursu. Gdy w orkiestrze było miejsce na trąbkę 
– pierwszą lub tutti, to przyjeżdżało ileś osób 
z Polski i każdy grał. Ten, który się najbardziej 
podobał, dostawał pracę. Dotyczyło to nie  
tylko miejsc na etat, ale również na tak zwa-
nych „muzyków doangażowanych”.

W czasie studiów rozpocząłem współpra- 
cę z wieloma znakomitymi orkiestrami, takimi 
jak: Sinfonia Varsovia, Orkiestra Symfoni- 
czna Filharmonii Narodowej, Polska Orkiestra 
Radiowa, Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery  
Narodowej, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Podlaskiej i Capella 
Cracoviensis. Z wieloma z nich współpracę 
kontynuuję do dziś.

Życie muzyka
– Pierwsza moja praca etatowa była w Pol- 

skiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus u Jerzego 
Semkowa, słynnego polskiego dyrygenta.  
Idea tej orkiestry polega na tym, że przygoto-
wuje ona młodych muzyków tuż po studiach 
lub będących w trakcie studiów do życia 
zawodowego i pracy w orkiestrze. Nie pracują 
tam ludzie starsi niż trzydziestolatkowie. Jak 
ktoś ma trzydzieści lat, to musi odejść, zwolnić 
miejsce, żeby nowi mieli szansę popracować. 

Dziadek Władysław
– Jestem najstarszym z piątki muzykalnego 

rodzeństwa i pierwszy przecierałem muzycz-
ne szlaki. Wprawdzie trzydzieści siedem lat 
temu urodziłem się w Warszawie, ale wycho-
wywałem się i mieszkałem wraz z rodzicami 
u dziadków w Mrokowie. Pierwsze dwa lata 
uczyłem się w mrokowskiej szkole, a potem 
cała rodzina przeniosła się na kilka lat do War-
szawy. Ja jednak tak bardzo kochałem dziad-
ków i Mroków, że choć miałem dziesięć lat, 
nie chciałem mieszkać w Warszawie. Opór mój 
był tak wielki, że rodzice zgodzili się zostawić 
mnie jeszcze na rok z dziadkami w Mrokowie.

Wtedy zacząłem pierwsze lekcje gry na 
trąbce, pod kierunkiem dziadka, bo grywał on 
od dziecka na różnych instrumentach. Co tylko 
wziął do ręki, za chwilę zaczynało grać. Na 
trąbce radził sobie całkiem nieźle. Szkoda, że 
nigdy go nie nagrałem. 

Od najmłodszych lat miałem jakieś  
dziwne zainteresowanie wyłącznie muzyką 
poważną, głównie klasyczną i barokową. Tak 
przynajmniej mówi mama. Ale ja sam pamię- 
tam, że w domu było stare radio Unitra z jed- 
nym głośnikiem, suwakami i gałką, którą krę- 
ciłem dotąd, aż w Polskim Radio znalazłem 
muzykę poważną. Miałem wtedy jakieś trzy, 
cztery lata. 

Nasz dom był zawsze przepełniony mu- 
zyką. Nie była może to muzyka stricte poważ-
na, bo dziadek takiej nie uprawiał, lecz raczej 
piosenki, romantyczne tanga, bo dziadkowi 
zdarzało się grać na weselach, więc wszyst- 
ko, co było wtedy popularne, miał zapisane  
w swoich zeszytach z melodiami.

Gdy dziadek wyciągał akordeon albo trąb- 
kę i grał czy ćwiczył na organach, bo miał 
takie elektroniczne w domu, to ja zawsze wier-
nie mu towarzyszyłem. Siadałem przy nim, 
słuchałem i patrzyłem. Nie umiem powiedzieć, 
skąd się u nas wzięła dość mocno zniszczona 
trąbka sygnałowa, ale pamiętam, że leżała na 
strychu, a ja wchodziłem na ten strych i za- 
wsze czegoś szukałem. Były tam stare, nad-
gryzione przez korniki skrzypce dziadka i ta  
trąbka. Któregoś dnia zabrałem trąbkę ze stry-
chu. Miałem sześć lat.

Było południe i w radio leciał hejnał  
z Wieży Mariackiej. Miałem trąbkę, więc  
z miejsca poczułem się hejnalistą. Nikt mi  
nie mówił przedtem, jak się gra, ale wszyscy 
świadkowie tego zdarzenia przysięgają,  
że przyłożyłem trąbkę do ust i wydobyłem  
jakieś dźwięki. Dziadek też to usłyszał i po-
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strony taki Bach, Händel czy Mozart nie znali brzmienia współ-
czesnych instrumentów. Oni komponując, mieli w uchu brzmienie 
instrumentów im współczesnych. Niewykluczone, że ich utwory 
byłyby zupełnie inne, gdyby mieli do dyspozycji taki sprzęt, jaki 
mamy dzisiaj.

Na jesieni zeszłego roku dostałem propozycję grania w Orkie-
strze Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” 
i w tej chwili jestem w Mazowszu. 

Praca i pasja 
– Gra na trąbce była moją pasją, dopóki nie stała się etatową 

pracą – mówi Lubomir Jarosz. – Żyłem trąbką. Świat nie istniał poza  
tym, dopóki nie przyszło takie zwykłe, zawodowe życie, w którym 
trzeba sobie radzić i żyć z tego, co zarobię, a praca w kulturze  
i sztuce nie jest wysoko płatna. 

Na początku jest zapał. Przychodzą różni dyrygenci, którzy 
mają swoje wizje, i czasem niestety, na szczęście rzadko, zdarzają 
się tacy, którzy traktują muzyków jak zło konieczne, jak swoje 
instrumenty, a to rodzi pewien wewnętrzny opór. Człowiek robi 
tylko to, co do niego należy i jak chce ten pan lub pani z przodu. 
W orkiestrze nieczęsto można pokazać całą swoją muzykalność. 
Gram oczywiście najlepiej, jak potrafię, ale to nie jest ta pasja. Gdy 
gram w swoim zespole czy wykonuję koncert solowy, to wkładam 
w granie całego siebie, ale gdy gram w orkiestrze i mam zagrać 
tak, jak ktoś mi każe, choć nie zawsze zgadzam się z wizją tego ko-
goś, to jestem tylko trybikiem w wielkiej maszynie. To nie zawsze 
jest przyjemne.

Mam swoje dwa zespoły. To jest kwintet blaszany, czyli dwie 
trąbki, waltornia, puzon, tuba, i trio – trąbka, puzon i waltornia. 
Niestety nie działają one zbyt prężnie, bo każdy z muzyków pracu-
je w innej instytucji i rzadko mamy okazję wspólnie wystąpić.  
To są takie przyjacielskie składy, a granie z przyjaciółmi sprawia 
mi największą radość. 

Muszę się też pochwalić, że moje trio – zespół Warsaw Brass 
Trio, bo tak się nazywa – w 2003 roku zdobyło III nagrodę na  
VII Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kame-
ralnej w Krakowie. W 2008 i w 2011 roku wystąpiliśmy z recita-
lami na prestiżowym festiwalu instrumentów dętych blaszanych 
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Pamiętam, że w kwietniu 2008 roku pierwszy 
skład orkiestry zagrał koncert inauguracyjny. 
W Filharmonii Narodowej, jeśli dobrze pa-
miętam, graliśmy między innymi V symfonię 
Piotra Czajkowskiego. 

To były dobre dwa lata, bo wszyscy  
pracowali z wielką pasją. „No, teraz pokaże-
my, co umiemy. Jesteśmy młodzi i wcale nie 
gramy gorzej od starych wyjadaczy” – mówi-
liśmy pełni zapału i chęci do grania. Grałem 
u Semkowa do lutego 2010 roku. Do dnia, gdy 
otrzymałem propozycję pracy w Warszaw-
skiej Operze Kameralnej u dyrektora Stefana 
Sutkowskiego.

Dwa lata wcześniej, we wrześniu 2008 roku 
zdarzyło mi się wystąpić jako solista z Orkie- 
strą Warszawskiej Opery Kameralnej na Zamku  
Królewskim w Warszawie. Grałem wówczas 
Fantazję na trąbkę i orkiestrę opus 35 Ignacego 
Feliksa Dobrzyńskiego. Zagrałem koncert  
i zapomniałem, że to się wydarzyło. Pod koniec  
stycznia 2010 roku zadzwonił mój telefon. 
Dzwonił dyrektor Warszawskiej Opery Kame-
ralnej Stefan Sutkowski: „Czy chciałby pan  
u mnie pracować? – Może bym chciał, ale wy-
padałoby, panie dyrektorze, zagrać jakiś egza-
min – odpowiedziałem – żeby środowisko nie 
gadało. – Wie pan co? Pan już zagrał egzamin” 
– odpowiedział dyrektor. On po prostu mnie 
chciał. Wielu ludzi tak tam trafiło, bo dobierał 
sobie muzyków, których chciał mieć. 

Jako solista występowałem z Polską Or-
kiestrą Sinfonia Iuventus, Orkiestrą Sinfonia 
Artis, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii 

Koszalińskiej, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 
Warszawskiej Opery Kameralnej i Orkiestrą Kameralną Polskiego 
Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. 

W Operze Kameralnej pracowałem do końca 2017 roku i rów-
nolegle przez dwa lata w sezonie 2011-2012 w Orkiestrze Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej. W latach 2017-2018 przez ponad 
rok byłem trębaczem w orkiestrze Polskiej Opery Królewskiej. 

Oprócz gry na wszystkich rodzajach trąbek współczesnych, 
takich jak trąbki B, C, Es, D, kornet, flugelhorn i trąbka piccolo, 
zdarza mi się grać również na trąbce barokowej. To jest trąbka cał-
kowicie bez wentylowa, dłuższa prawie dwukrotnie od instrumen-
tów współczesnych i granie na niej jest trochę podróżą w czasie. 
Możemy sobie wyobrazić, jak brzmiało to kiedyś, załóżmy trzysta 
lat temu. 

Ma to swój urok. Są oczywiście zwolennicy i przeciwnicy  
tych instrumentów. Przeciwnicy uważają, że skoro mamy do dys- 
pozycji nowe instrumenty, to trzeba na nich grać. Ale z drugiej 

…granie z przyjaciółmi 
sprawia mi największą 

radość 

Schagerl Brass Festival w Mank w Austrii.  
W tym samym roku graliśmy na festiwalach 
Lieksa Brass Week 2011 w Finlandii i Inter-
national Melbourne Festival of Brass 2011 
w Australii, a w kwietniu 2012 roku na Lille 
Stage De Trombone we Francji.

Mam kilka takich koncertów, które szcze-
gólnie pamiętam. Na przykład z Jerzym 
Semkowem VII symfonia A. Brucknera czy 
„Jowiszowa” symfonia Wolfganga Amadeusa 
Mozarta. To były naprawdę dobre koncerty. 
Wspólnie zrobiliśmy coś dobrego. Taką wspól-
notę grania czuję, grając w zespole baroko-
wym. Tam są muzycy, którzy robią to z czystej 
pasji. Gdybym mógł, zajmowałbym się tylko 
takim kameralnym graniem. 

Zdarzały mi się długie wyjazdy. Na przy-
kład pięć tygodni byłem z Operą Kameralną  
w Japonii. Japonia akurat była najmniej uciąż-
liwa, bo tam wszystko było nowe, ciekawe  
i jak najwięcej chciało się zobaczyć, ale gdy 
jestem gdzieś dłużej niż dwa tygodnie, to chcę 
wracać do domu. Kiedy ląduję na Okęciu, 
nawet jak jest tu szarówka, zimno, nieprzy-
jemnie, to mimo wszystko inaczej oddycham. 
Czuję, że jestem u siebie. ■
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Spotkaliśmy się w kawiaren-
ce „U źródła” w Nowej Iwicznej. 
Pani Marta przyszła na spotkanie 
ze swoimi dziećmi, szesnastoletnią 
Fabienne i o rok starszym Xavierem. 
Rozmawialiśmy o życiu, które dla 
niej napisało trudny scenariusz. W 
2006 roku, po trzech latach małżeń-
stwa z Michałem Wiśniewskim, ich 
związek nie wytrzymał próby czasu. 
Marta została z dwójką dzieci.

Jestem silna
– Pomysł na swoje życie miałam 

od dawna – mówi pani Marta. – To 
nie było tak, że gdy pewnego dnia 
zostałam sama z dziećmi, znalazłam 
się w ślepym zaułku, nie wiedziałam,  
dokąd pójść i zaczęłam płakać. Nic ta- 
kiego. Staram się w życiu nie płakać. 

Nie mówię, że mi się to nie zda-
rza, ale w tym wypadku łez nie było. 
Postanowiłam wziąć sprawy w swoje 
ręce. Wiedziałam, że moje życie nale- 
ży do mnie, że powinnam je przeżyć 
najlepiej, jak potrafię. Muszę być na  
tyle silna, by stworzyć swoim dzie- 
ciom najlepszy dom i najlepsze wa-
runki do życia. 

Byłam przekonana, że mogę  
to zrobić tylko wtedy, gdy zajmę  
się tym, co umiem robić. A tym, co 
 umiałam, co robiłam, właściwie 
odkąd pamiętam, był taniec. Posta-
wiłam więc na taniec.

Tańczyć zaczęłam, mając sześć 
lat. Taniec był ze mną przez całe 
życie. Urodziłam się w Łodzi. Tam 
chodziłam do szkoły podstawowej  
i przez siedem lat śpiewałam i tań-
czyłam w zespole „Krajki”. Był to 
harcerski zespół artystyczny, działa-
jący w Pałacu Młodzieży im. Juliana 
Tuwima, który w pewnym momen- 
cie przekształcił się w zespół piosen-
ki i ruchu.

Był bardzo podobny do znanego 
harcerskiego zespołu dziecięco-mło-
dzieżowego „Gawęda”. W „Krajce” 
zaczęła się moja przygoda z muzyką 
i tańcem. Potem, gdy po liceum stu-
diowałam w Wyższej Szkole Sztuki  
i Projektowania w Łodzi i miałam 
zajęcia na wydziale aktorskim, wła- 
ściwie już wiedziałam, że będę w ży- 
ciu robić to i tylko to. 

Raz wahadło wychylało się bar- 
dziej stronę tańca, raz w stronę śpie- 

wu i tak już zostało. Na początku 
dwutysięcznego roku założyłam 
swoją pierwszą szkołę tańca. Taniec, 
czyli to, co kocham, stał się moim 
sposobem na życie. 

Powiem nieskromnie, że na tym 
polu miałam całkiem udane sukcesy. 
Jeszcze mieszkając w Łodzi, wygra-
łam mistrzostwa Polski w hip-hopie. 
Teraz trochę mniej czasu poświęcam 
na taniec, bo doszły mi inne obowią- 
zki, takie jak treningi z tancerzami  
i sędziowanie na zawodach, ale z tań- 
cem się nie rozstaję.

Tańcem udało mi się zarazić 
dzieci i powiem szczerze, bardzo  
z tego powodu jestem szczęśliwa. 
Tańczymy hip-hop, lubimy hip-hop  
i bardzo nam się ten taniec podoba.

Tańczące dzieci
– Czy to się odbyło bezboleśnie? 

Nie wiem, czy bolało, ale na począt-
ku trochę je przyduszałam (śmiech). 
Wydawało mi się, że talent do tańca 
ma Xavier, bo zaczął sobie tańczyć, 
gdy miał jakieś trzy latka. Gdy to 
zauważyłam, miałam nadzieję, że to 
on będzie tym jabłkiem, które pada 

Na początku wszystko było jak w bajce. Młodzi, szczęśliwi ludzie, 
beztroskie życie, sukcesy, zawrotne tempo rozwijającej się kariery, 
tłumy ludzi na koncertach, przeboje w radio, występy w telewizji 
i czas najlepiej sprzedających się płyt. Marta Wiśniewska, znana 
jako Mandaryna, jest dziś mieszkanką naszej gminy.

Pomysł 
na życie

fot. z archiwum prywatnego M. Wiśniewskiej

…muszę być silna, 
by stworzyć  

swoim dzieciom 
najlepszy dom  

i najlepsze warunki 
do życia
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niedaleko jabłoni, ale gdy zaczęła 
dorastać Fabka, okazało się, że i ona 
ma duży talent do tańca. Teraz mam 
w domu dwoje bardzo utytułowa-
nych tancerzy. 

Fabka, odkąd tylko zaczęła  
tańczyć, dała się w ten taneczny  
wir wciągnąć bez reszty. Jest bardzo 
pracowita i jej taniec szybko nabrał 
właściwego dla niej charakteru.  
Z Xavierem było nieco inaczej, bo 
on nie traktował tego tak dosłownie. 
Tańczył z przerwami, bo przecież po 
drodze trafiały mu się różne przy-
gody, którym poświęcał czas. A to 
przygoda z piłką nożną, a to pisanie 
felietonów i opowiadań. Pierwsze 
kroki i fascynacja dziennikarstwem 
zakłócały taneczny rytm i taniec 
odkładał na bok. 

Teraz, trochę za sprawą Fabki, 
ma znowu okres stuprocentowego 
zaangażowania w taniec, bo w mi- 
niformacji, w której Fabka startowa-
ła na zawodach, brakowało jednej 
osoby, a odpowiedni kandydat był  
na wyciągnięcie ręki. Dotąd go przy-
duszała do tańczenia, aż nie miał 
wyjścia. Nie mógł siostrze odmówić 
i wrócił do tańca.

– Tańczę od dziewięciu lat.  
Od początku u mamy. W szkole tań-
ca Mandaryna Dance Studio – mówi 
Fabienne. 

– A ja, z pełnym zaangażowa-
niem tańczę od trzech lat – dodaje 
Xavier. – Chodzę obecnie do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Aleksandra 
Kamińskiego w Warszawie. 

wać – dodaje pani Marta. – Potem 
bardzo się to przydaje w szkole.  
Łatwiej jest się uczyć, dlatego uwa-
żam, że taniec jest dobry pod każ-
dym względem. Odstresuje, człowiek 
ma kontrolę nad własnym ciałem,  
ma świadomość swojego ruchu, wy-
glądu, a poza tym to nie jest tak jak  
w sporcie, że w pewnym momencie 
kariera się kończy. Tańczyć można 
całe życie.

Jasne, że są takie momenty, 
szczególnie w życiu młodego czło-
wieka, kiedy mówi sobie: „Mam już 
dość. To nie dla mnie. Niczego się 
już więcej nie nauczę, szkoda czasu”. 
I wtedy potrzebna jest mądrość ro- 
dziców, którzy powiedzą: „Nie spiesz  
się z decyzją. Poczekaj. To jest two- 
ja pasja, a to, że masz chwilowo słab- 
szy moment, to nic. To przejdzie. 
Odpocznij, zrób sobie przerwę, ale 
nie rezygnuj”. 

Znam wielu doskonałych tan-
cerzy, którzy mieli takie momenty 
słabości, ale się nie załamali i dalej 
odnosili sukcesy. Dziś, kiedy świat 
jest otwarty, kiedy w internecie  
można podglądać najlepszych tan-
cerzy i czerpać inspiracje, wszystko 
jest łatwiejsze. Gdy ja zaczynałam,  
było inaczej.

Miałam też takie momenty,  
że chciałam za sobą zamknąć drzwi, 
wyjechać z kraju i robić bezy gdzieś 
na włoskiej plaży czy wypożyczać 
deski surfingowe, ale na szczęście 
dla naszej trójki przeszło mi to. Wy-
znaję zasadę, że jak się pada, szybko 

– Oboje kończyli szkołę pod- 
stawową w Mysiadle – dodaje mama. 
– W tym roku, podczas dorocznej 
Gali Sportu otrzymali stypendium 
sportowe Wójta Gminy Lesznowola 
za osiągnięcie bardzo wysokich wy-
ników sportowych, z czego jesteśmy 
bardzo dumni.

Te osiągnięcia to między innymi 
zwycięstwa na mistrzostwach świata 
i mistrzostwach Europy. Każdego 
roku startujemy na różnego rodzaju 
zawodach, w różnych federacjach 
tanecznych i zawsze wracamy z suk-
cesami. Zarówno Xavier, jak i Fabka 
mają na swoim koncie wiele tytułów 
jako formacja, miniformacja i jako 
duet. Xavier na mistrzostwach świata 
w Libercu w Czechach zajął w hip-
-hopie w duecie trzecie miejsce. 

– Przed ważniejszymi zawoda- 
mi mamy treningi w soboty i ćwi-
czymy od rana do wieczora – mówi 

trzeba się z kolan podnosić i biec  
dalej, bo tylko kiedy biegniesz, każdy  
ci poda rękę. Jak jesteś na kolanach, 
ludzie odwracają się plecami.

Kiedyś pędziliśmy z ojcem  
moich dzieci tak szybko, że nie liczy- 
liśmy ran, ile razy dostaliśmy po gło- 
wie, i nie zastanawialiśmy się nad 
tym, że możemy uderzyć w mur. Teraz  
idę przez życie spokojnie, wiem, do-
kąd zmierzam, i cieszę się sukcesami 
moich dzieci. 

– Sukcesy, które są naszym 
udziałem, osiągamy dzięki trenerom, 
którzy nad tym pracują, poprawiają 
nasze błędy i układają dla nas cho-
reografię – mówi Fabka. – Żeby było 
jasne, ja nie tańczę z Xavierem w pa- 
rze. Tańczymy razem w formacji 
czy miniformacji, ale nie tworzymy 
tanecznej pary. Występy polegają na  
wykonywaniu ułożonego przez cho- 
reografów układu wzbogaconego 
przez naszą własną improwizację. 

– Muszę dodać, że mama też jest 
naszym trenerem i wymaga od nas 
znacznie więcej, niż od innych dzieci 
– dodaje Xavier. – Gdy wchodzi na 
salę i prowadzi trening, przestaje być 
dla nas mamą. Jest trenerem i mówi, że 

Fabienne. – Ćwiczymy dotąd, aż  
będzie idealnie. Gdy nie przygotowu- 
jemy się do zawodów, mamy treningi 
dwa razy w tygodniu po trzy, cztery 
godziny. Poza tym jeździmy na 
obozy i bierzemy udział w różnego 
rodzaju warsztatach. 

W wakacje byłam w Nowym 
Jorku i miałam kilka lekcji w szkole 
tańca na Broadwayu. Zobaczyłam, 
jak różne są metody nauczania tam 
i u nas. Tam w ciągu dnia zajęcia 
odbywają się w pięćdziesięciu pięciu 
klasach. Tempo nauczania jest za-
wrotne. Jeśli ktoś nie nadąża, może 
po prostu wyjść, bo niczego nie 
powtarza się dwa razy. Lekcja trwa 
półtorej godziny. Trenerów interesu-
je to, byśmy ogarnęli układ, a nie to, 
żeby coś wykonywać perfekcyjnie. 

– Takie lekcje są świetnym trenin- 
giem rozwijania pamięci, bo wszystko  
trzeba błyskawicznie zapamięty- 

wymaga od nas więcej, niż od innych,  
bo wie najlepiej, na co nas stać.

– Zawsze jest tak, że choreo- 
grafowie więcej wymagają od naj- 
lepszych, bo wiedzą, że można ich 
jeszcze docisnąć – tłumaczy się  
pani Marta. – Oni czasem narzekają. 
Mówią, że to jest niesprawiedliwe,  
i mają pretensję, że chwalę słabsze-
go, któremu udało się coś dobrze 
wykonać, a w pochwałach dla nich 
jestem bardzo oszczędna. Ale tak  
już jest, że bardziej krytykuje się 
najlepszych, bo oni mogą pójść jesz- 
cze dalej, znacznie dalej, i można 
im podnosić poprzeczkę. Słabszych 
trzeba motywować, a od lepszych wy- 
magać i to jest ta „niesprawiedliwość”.

– Mój pomysł na życie to  
MDS – Mandaryna Dance Studio – 
szkoła tańca dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych, w której bardzo dobrzy 
tancerze i choreografowie uczą tańca 
hip-hop. Ja też tam prowadzę zaję- 
cia. Szkoły mam dwie. W Kobyłce  
i w Warszawie na Ursynowie. Mam, 
co robić. Jeśli zdołam namówić moje 
dzieci, żeby zaczęły tańczyć także 
solo, to będę bardzo zadowolona. 
Myślę, że i to mi się uda. ■
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…wiem, dokąd zmierzam,  
i cieszę się sukcesami moich dzieci
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Czasami niewiele trzeba.  

Pogodny wieczór, dobry film  

i wygodne leżaki. Kino na 

świeżym powietrzu to pomysł 

na spędzenie wolnego czasu 

znany w wielu miastach, nie 

tylko Polski. Pisaliśmy o tym 

już w ubiegłym roku, ale 

ponieważ sezon plenerowych 

seansów się rozpoczął, po-

szliśmy do kina. Tym razem 

nad stawem w Mysiadle 

rozbrzmiały przeboje zespołu 

Queen.

Kino
Pod  
GWiAZdAMi

„I Want to Break Free”,  
„Radio Ga Ga”, „Don’t Stop Me 
Now”, „Who Want To Live Forever” 
czy „Bohemian Rhapsody” – fani 
brytyjskiego zespołu po pierwszym 
dźwięku są w stanie dośpiewać dal-
szy ciąg każdego z tych przebojów. 
Historia zespołu Queen i Freddiego 
Mercury`ego w biograficznym filmie 
z 2018 roku została nagrodzona dwo- 
ma Złotymi Globami i czterema Os- 
carami. I choć film Bohemian Rhap- 
sody nie jest ostatnią nowością, ci, 
którzy jeszcze go nie widzieli, i ci,  
którzy chcieli zobaczyć go po raz ko-
lejny, znaleźli wystarczające powody, 
by usiąść nad stawem w Mysiadle. 

Grube bluzy, ciepłe koce przy-
niesione przez doświadczonych miło-
śników nocnych seansów i filmowa 
podróż miała już zapewnione mocne 
podstawy do tego, by uznać ją  

za udaną. Rześkie powietrze lipco- 
wego wieczoru i światła latarni odbi-
jające się w wodach stawu zbudowa-
ły pierwsze wrażenie. Reszta nale-
żała do historii opowiedzianej przez 
Bryana Singera, reżysera filmu. 

Pomysł plenerowego kina w My-
siadle należy do Klubu Kobiet „Panie 
Przodem” i Gminnego Ośrodka Kul-
tury, a ponieważ został „kupiony” 
przez mieszkańców, kolejny seans 
już 16 sierpnia. Tym razem będzie 
można obejrzeć nagrodzony trzema 
Oscarami amerykański komedio- 
dramat Green Book. Warto skorzy-
stać, nie tylko ze względu na wolny  
wstęp, ale też dlatego, że mamy 
możliwość obejrzenia dobrego filmu 
w sali, w której zamiast ciemnego 
dachu jest niebo pełne gwiazd i po-
dmuch świeżego powietrza. A tego 
nie zagwarantuje żadne kino. ■
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smok  
i dziewczyna

Pewnej lipcowej niedzieli  
w Mysiadle za sztalugami stanął  
niejeden artysta. Były portrety, scen-
ki rodzajowe, kwiatki, niebieski słoń 
i zielony smok. Był staw w Mysiadle 
ujęty w różnych perspektywach,  
zakochana para pod drzewem, pięk-
na biedronka, królik i dziewczyna  
o czerwonych i fioletowych włosach. 
Za pędzle chwycili mali i duzi.

Ciemne chmury, strasząc desz-
czem, nieco zakłócały artystom spo-
kój twórczy, ale na szczęście dzieła 
udało się dokończyć. Farby, pędzle  
i sztalugi udostępnił Gminny Ośro-
dek Kultury. 

Pomysł na malarskie niedzie- 
le towarzyszy letnim miesiącom  
w Lesznowoli już od pewnego czasu. 
Zmieniają się miejsca i artyście, ale  
miła atmosfera pozostaje. Tu przy-
chodzą ci, którzy lubią bawić się ko- 
lorem. Z jednych może kiedyś wy-
rosną prawdziwi malarze, niektórzy 
odnajdą w sobie pasję porzuconą  
w dzieciństwie, inni po prostu miło 
spędzą wolny czas. ■

Malarstwo towarzyszy człowiekowi niemal od zarania ludzkości. Najpierw pojawiła się 

prosta kreska i prosty rysunek, z czasem nastąpił rozwój technik i stylów. Historia  

sztuki pełna jest wybitnych nazwisk i wielkich dzieł. Poprzez rysunek człowiek oddawał 

hołd naturze i władcom, zamykał na płótnach wielkie wydarzenia, niespotykane zjawiska, 

batalistyczne sceny, martwe przedmioty i abstrakcje. Nauczył się tworzyć, podziwiać  

i doceniać innych. Kartka papieru i kredki towarzyszą w dzieciństwie każdemu.  

Kolorowe farby przynoszą radość. I choć świat na rysunku nie zawsze zgadza się  

z rzeczywistością, w sztuce przecież nie o to chodzi. 
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fot. z archiwum prywatnego J. Żuchowskiego (x4)

Autostopem do Gruzji
– Gdy postanowiłem ponownie wybrać się na sa- 

motną wyprawę autostopem, miałem wytyczony konkret- 
ny kierunek i cel – na południe, przez Turcję do Gruzji. 
Z naszej gminy do stolicy Gruzji, Tbilisi, jest ponad dwa 
tysiące kilometrów. Samolot pokonuje tę trasę w niewiele 
ponad trzy godziny. Mnie dotarcie do stolicy Gruzji  
zajęło dwanaście dni, ale muszę przyznać, że po drodze 
trzy dni spędziłem w Rumunii, bo bardzo mi się spodo-
bał Bukareszt. Z powrotem podróż trwała jeszcze dłużej, 
bo im bliżej domu, tym bardziej przeciągałem pobyt  
w różnych miejscach.

Wiele mnie ta podróż nauczyła. Chyba najwięcej  
z moich trzech podróży. Przede wszystkim bardzo 
wpłynęła na moje postrzeganie ludzi i doświadczanie 
tego, jacy są. Nie było tym razem myślenia o sobie, choć 

– Tak, chciałem przeżyć przygodę. Pojechać stopem 
bez planu gdzieś na południe Europy, pobyć trochę same-
mu, zobaczyć, jak tam jest, poznać ludzi i poznać siebie. 
Przyjrzeć się sobie i przekonać, jaki jestem – mówi Janek 
Żuchowski, student turystyki w prywatnej Wyższej 
Szkole Turystyki i Języków Obcych. 

Mój pierwszy raz
– Ruszałem z plecakiem i namiotem autostopem  

w nieznaną trasę i wiedziałem tylko tyle, że moim pierw-
szym przystankiem będzie Ostrawa, miasto w Czechach 
u ujścia Opawy i Ostrawicy. Potem wszystko toczyło się 
zgodnie z kierunkiem jazdy zatrzymanych pojazdów, 
ludzi, którzy chcieli mi w tej podróży pomóc i zabierali 
do swoich samochodów. 

Tak przejechałem przez czeską Pragę do Niemiec, 
potem do Holandii i przez Niemcy wróciłem do Polski. 
Pierwsza podróż nie była długa. Trwała dziesięć dni i dała  
mi wiele do myślenia. Do myślenia o wolności wyboru  
i decydowania o sobie.

Wtedy tak naprawdę pojawiła się w mojej głowie myśl,  
że nie chcę być człowiekiem uwiązanym. Chcę, by to, co 
zamierzam robić, zależało tylko ode mnie, a nie od osób 
trzecich. Bym tylko ja miał na to wpływ i o tym, co będę 
robił, decydował sam. Mówiąc krótko, bym sam dla sie-
bie był szefem. Mogę być współpracownikiem kogoś, ale 
nie pracownikiem. Chcę być wolny. Działać dla swoich 
pasji i dzielić się tym, co robię, z innymi. 

oczywiście odkrywałem, jak zachowuję się w różnych 
przytrafiających mi się sytuacjach, jakie mam podejście 
do niektórych spraw, szczególnie w chwilach, gdy byłem 
zdany tylko na siebie.

Paradoksalnie w takich trudnych dla mnie chwilach 
spotykałem ludzi, którzy mi pomagali. Pomagali nie 
dlatego, że się do nich zwracałem o pomoc. Nie. Pomaga-
li sami z siebie, uznając widać, że tak trzeba. Czasem po 
krótkiej rozmowie proponowali mi na przykład nocleg  
w swoim domu, do czego na początku podchodziłem z wiel- 
ką ostrożnością, bo wydawało mi się to niebezpieczne.

Nie wiem, czy takie miałem szczęście, czy z ostroż-
ności byłem czujny i bardzo uważałem, bo nic złego mnie  
w takich sytuacjach nie spotkało. Za każdym razem, gdy 
ktoś dawał mi schronienie, gdy mnie w swoim domu  
karmił, utwierdzałem się w przekonaniu, że ludzie nie- 
zależnie od tego, jakie mają problemy, generalnie chcą 
pomagać. Jasne, że trafiali się i tacy, którzy pomagać nie 
chcieli, ale to moim zdaniem wynikało z obawy przed 
obcym, nieznanym.

cenię sobie  
wolność

Pomysł samodzielnej podróży 
przyszedł mu do głowy pod 
koniec trzeciej klasy liceum. 
Dojrzewał przez następny rok, 
a gdy miał już za sobą egzamin 
w liceum im. Jacka Kuronia  
i świadectwo maturalne w ręku, 
postanowił pomysł zrealizować. 
Ruszyć w świat, przeżyć przy-
godę na nieznanych trasach, 
wśród obcych ludzi. 

…chcę, by to, co  
zamierzam robić, zależało 

tylko ode mnie
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Podróż do Gruzji nauczyła mnie, że każdy człowiek 
jest inny, każdy ma swoje własne przeżycia, doświadcze-
nia, przemyślenia i własne wzorce zachowań. Nie można 
z góry oceniać ludzi, dyskredytować, źle oceniać bez 
dokładnego poznania motywacji ich działania, bo bardzo 
łatwo można kogoś skrzywdzić. 

A więc najważniejszą dla mnie lekcją, jaką odrobi-
łem, była próba zrozumienia ludzi. Nauczyłem się przy 
okazji zaradności i zdobyłem kolejny pakiet doświad-
czeń, który mogłem dołączyć do mojego dotychczasowe-
go pakietu podróżnika. 

Gdy podróżuje się samotnie, to najważniejsze jest 
zaufanie. Trzeba się nauczyć ufać innym. Nie bezgra-
nicznie, bo zawsze z tyłu głowy powinna być myśl, że 
może się coś nieoczekiwanego wydarzyć, ale od począt-
ku trzeba wychodzić z gotowością zaufania. Wiedziałem, 
że muszę być ostrożny, że ta moja ostrożność musi być 
ukryta i że powinienem okazywać zaufanie, bo bez po-
mocy, przy skromnych środkach, jakimi dysponowałem, 
muszę liczyć na pomoc obcych, spotkanych ludzi.

Samotność w podróży uczy nieprzejmowania się  
drobiazgami, niemyślenia o problemie, tylko rozwiązy-
wania problemów, bo decyzje w sytuacjach, w jakich 
czasem się człowiek znajduje, trzeba podejmować błys- 
kawicznie. Nie ma czasu na myślenie i analizowanie za 
i przeciw. Gdy człowiek zostaje wysadzony na środku 
drogi sto kilometrów między jednym a drugim miastem, 
to nie myśli, w którą stronę ruszyć.

Tak miałem w Turcji. Wylądowałem na jakimś 
zjeździe między dwoma miastami i dookoła nie było nic. 
Pustka. Przez siedem czy osiem godzin nie jechał żaden 
samochód. Czekałem, czekałem i nic nie pojawiało się  
na horyzoncie ani z jednej, ani z drugiej strony. Chwila-
mi miałem ochotę załamać ręce, usiąść na tej drodze  
i płakać. Ale wybrałem inne rozwiązanie. Nie myślałem 
o tym, że stoję, że upłynęło tyle godzin, tylko o tym,  
że zaraz ktoś podjedzie, że muszę znaleźć sposób, żeby 
się zatrzymał i mnie zabrał. I w końcu pojawił się samo-
chód i mnie zabrał. 

Powiedziałem, że to, czy się kierowcy chętnie  
przy autostopowiczu zatrzymują, zależy też od kraju, bo  
takie jest moje doświadczenie. Na przykład w Serbii mia-
łem ogromne problemy ze złapaniem stopa. Ludzie byli 
na ogół nieufni. Bali się. W końcu poznałem Serba, który 
zabrał mnie stopem, a nawet zaprosił do domu, oprowa-
dził po wiosce, w której mieszkał, ugościł, poopowiadał 
o Serbii i o wojnie. Widziałem, że miał taką potrzebę. 

Gdybym miał generalizować, to w krajach bardziej 
rozwiniętych, takich jak Słowenia czy Austria, gdzie 

Czy kierowcy zatrzymują się chętnie? To zależy  
od kraju, zależy od tego, kto zatrzymuje. Czy jest to ko- 
bieta, mężczyzna, dwie kobiety, dwóch mężczyzna, czy 
para, kobieta i mężczyzna. Jeśli jest to dwóch mężczy-
zna, szanse, że ktoś się zatrzyma, są małe. Jeśli dwie 
kobiety, szanse rosną, a jeśli jest to para mieszana, ludzie 
zatrzymują się chętnie. Jakby układali sobie w głowach 
romantyczną historię, że ta dwójka realizuje marzenie, 
wybrali się w podróż życia i trzeba im w realizacji tego 
marzenia pomóc.

ludzie teoretycznie są otwarci i chcą pomagać, trudniej 
złapać stopa. Są ostrożni, mają obawy, boją się nieznane-
go, bo zbyt często słyszą o aktach terroryzmu. 

U nas kierowcy zatrzymują się chętnie. Wielu star-
szych z pewnością pamięta, jak sami stali na poboczach 
szos i zatrzymywali samochody, więc podchodzą do auto- 
stopowiczów z sympatią.

Dlaczego wybrałem się do Gruzji? Bo chciałem się 
wybrać w podróż poza Europę i Gruzja wydała mi się 
dobrym kierunkiem, żeby się sprawdzić. Trasa wiodła 
przez kraje trochę mniej rozwinięte, a tam spodziewa-
łem się spotkać ludzi bardziej naturalnych, niezepsutych 
przez dobrobyt. I nie pomyliłem się. 

W Gruzji, a konkretnie w Tbilisi nad rzeką Kurą, 
spędziłem cały tydzień. Byłem dwa dni w Batumi, bar-
dzo pięknym kurorcie nad Morzem Czarnym.

Cała moja podróż w obydwie strony trwała trzydzie-
ści cztery dni. W drodze do Gruzji zaliczyłem Słowację, 
Węgry, Rumunię, Bułgarię i Turcję, a wracając, trochę 
zmieniłem trasę. Z Gruzji pojechałem do Turcji, Bułgarii, 
potem do Serbii, Chorwacji, Słowenii, Austrii, Czech  
i przez Niemcy do Polski.

…najważniejszą dla 
mnie lekcją, jaką  

odrobiłem, była próba 
zrozumienia ludzi
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Po drodze Turcja
– Największe wrażenie zrobiła na mnie podczas tej 

podróży Turcja. Ludzie przyjaźnie nastawieni do tury-
stów. Dla nich nie miało żadnego znaczenia to, że jestem 
katolikiem, choć pytali o moje wyznanie. Piękne widoki, 
cudowne, zmieniające się krajobrazy i gotowi na każdym 
kroku do pomocy mieszkańcy.

Pamiętam, jak wracając z Gruzji, wylądowałem  
w Istambule. Nie spałem już ponad trzydzieści godzin. 
Byłem tak potwornie zmęczony, że gdy tylko na chwilę 
przymknąłem oczy, po prostu odpływałem. Wszedłem 
do kafejki, żeby naładować telefon, bo chciałem w na- 
wigacji zobaczyć, jak mam się dostać na drugą stronę 
Istambułu. 

Pracownik kafejki pozwolił podłączyć telefon, 
 przyjrzał mi się dokładnie i po chwili postawił przede 
mną talerz z jedzeniem. Zdziwiłem się bardzo i powie-
działem: „Sorry, ja niczego nie zamawiałem. – A on 
słabym angielskim odpowiedział – To jest dla ciebie  
i nic nie musisz płacić”. Poczęstował mnie jedzeniem, 
choć nie był to punkt charytatywny, tylko lokal ga- 
stronomiczny nastawiony na zysk. Ten człowiek po 
prostu chciał mi pomóc. Miał taką naturalną potrzebę. 
Myślę, że działał tak zgodnie z nakazem islamu. Miał 
przed sobą zmęczonego, ledwo kontaktującego mło- 
dego człowieka w podróży i uznał, że ten podróżnik nie 
ma pieniędzy, jest głodny i potrzebuje pomocy. To było 
bardzo miłe i prawie niemożliwe w krajach wysokoro-
zwiniętych, które pomoc innym niosą na sztandarach. 
Bardziej na pokaz, niż ze szczerego serca.

A propos Turcji. Nigdy przedtem nie piłem turec- 
kiej kawy, a przecież znałem z opowiadań kawę po tu- 
recku. Stałem – pamiętam – w szczerym polu przy zjeź-
dzie z autostrady do wielkiej galerii handlowej. Był tam 
też meczet, wiele sklepów, kafejek i restauracje. Kierow-
ca, który mnie zabrał do swojego samochodu, właśnie 
zjeżdżał do tej galerii i zaprosił mnie na kawę. Spróbo-
wałem i zakochałem się w kawie. Od tamtej chwili nie 
piję herbaty, nie dodaję mleka do kawy, nie słodzę. Piję 
tylko kawę espresso. Tam kawa była jak uderzenie, jak 
strzał, po którym się nie zasypia. 

Estonia była dla mnie o tyle nowym doświadcze- 
niem, że przez dziesięć dni miałem z kim pogadać, mo- 
gliśmy się z Jankiem poznać bliżej jako ludzie, bo nasza 
znajomość była do tamtej pory oparta o spotkania, a nie  
o kontakt przez dwadzieścia cztery godziny. Ja też mo-
głem zobaczyć, jak sam zachowuję się w takich warun-
kach w stosunku do innej osoby, nie musiałem na siłę 
szukać kontaktu z innymi ludźmi, żeby porozmawiać. 

Ogólnie rzecz biorąc, był to autostop rekreacyjny. 
Byłem zwolniony od ciągłego myślenia do tego stopnia, 
że na wyjazd pakowałem się w dniu, gdy ruszaliśmy  
w trasę. Wziąłem ze sobą sto pięćdziesiąt złotych, spako-
wałem plecak i ruszyliśmy na dziesięć dni do Estonii. 

Zawsze mnie ciekawiło, jak też wyglądały te stare, 
historyczne Inflanty. I zobaczyłem. Piękną, zieloną, po-
krytą lasami Estonię, Łotwę, gdzie ludzie byli skorzy do 
pomocy, i Litwę, która zrobiła na mnie wrażenie ubo- 
giego kraju. 

Moje trzy podróże nauczyły mnie pokory, gdy cze- 
kałem osiem godzin na okazję. Nauczyły, że nie można 
się poddawać, że nie należy myśleć o pojawiającym  
się problemie, tylko o tym, jak ten problem rozwiązać. 
A przede wszystkim nie przejmować się i nie zatruwać 
sobie życia drobiazgami i głupotami. 

Przekonały mnie też, że ludzie, choć są różni, choć 
różnie postrzegają świat, są skorzy do pomocy. Podczas 
tych moich podróży przede wszystkim mogłem odpocząć 
psychicznie. Odciąć się od codzienności, od swojego miej- 
sca zamieszkania, zostawić wszystkie problemy, jakie 
miałem, przemyśleć różne rozwiązania, zrewidować moje  
stosunki z ludźmi, zastanowić się, kogo mogę nazwać 
przyjacielem, a kogo tylko kolegą. 

Do Estonii we dwóch
– We wrześniu ubiegłego roku wybrałem się w moją 

trzecią autostopową podróż po świecie. Tym razem  
nie sam, lecz z Janem Paszkowskim, moim przyjacielem,  
fotografem. Decyzja o wspólnej podróży zapadła błyska-
wicznie. On chciał gdzieś jechać, ja szukałem partnera  
i w ciągu kilku dni dogadaliśmy się i w drogę. Tym 
razem wziąłem ze sobą hulajnogę. Chciałem trochę po- 
jeździć i poznać ludzi z hulajnogowego środowiska  
w innych krajach. 

Ten wyjazd był inny od poprzednich, bo nie musiałem  
polegać tylko na sobie, a Janek mógł korzystać z moich 
poprzednich doświadczeń zaprawionego autostopowicza. 

Pamiętam, że dojechaliśmy na noc do Wilna. Nigdzie 
nie mogliśmy znaleźć noclegu. Dla mnie wydanie na  
nocleg więcej niż dziesięć euro to była gruba przesada. 
Mam namiot i tyle na nocleg nie wydałbym za nic w świe- 
cie. Był park, mogliśmy gdzieś rozbić namiot i się prze-
spać, ale Janek się bał. Za czterdzieści euro wynajął po-
kój w hotelu (śmiech). Był to jego pierwszy i ostatni raz. 
Potem już więcej tego głupstwa nie zrobił. Sam propono-
wał miejsca, gdzie mogliśmy na noc rozbić namiot. 

Co planuję w przyszłości? Moim marzeniem jest  
teraz podróż jachtostopem. Chętnie bym popłynął do  
Islandii. Złapać jachtostopa, to jest wyzwanie. Spróbuję 
się z tym zmierzyć. W tym roku myślę jeszcze o wy-
jeździe do Maroka. Chcę pojechać tam z moim drugim 
przyjacielem, Patrykiem Pawlakiem, z którym zakładali-
śmy Stowarzyszenie Ceste, wspierające pasje i propagu-
jące różne formy rekreacji, a przede wszystkim hulaj- 
nogę i deskorolkę. 

 Mamy plan, by podczas tej podróży zająć się orga-
nizacją spontanicznych zawodów hulajnogowych, tak 
zwanych jamów. Wziąć ze sobą megafon, kilka nagród, 
znaleźć skatepark czy jakieś miejsce, gdzie ludzie jeżdżą 
na deskach, rolkach i hulajnogach, i tam organizować 
zabawy pod szyldem naszego stowarzyszenia. Może się 
uda. Spróbujemy. ■

…moje trzy podróże  
nauczyły mnie pokory

fot. z archiwum prywatnego J. Żuchowskiego (x4)
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Zielono mi
Lato zawsze wybucha zielenią. To kolor zarezerwowany dla tej pory roku.  

Każda inna rozpościera swoją własną paletę barw, ale zieleń należy do  

ciepłych miesięcy. Ona stanowi tło dla innych kolorów. Kolorów kwiatów, 

owoców na drzewach, domów, płotów i strachów na wróble. I choć zieleń  

to często pierwszy kolor, w jaki zanim dojrzeją, ubierają się owoce,  

dziś zajmiemy się zielenią w pełni dojrzałą. Czas na ogórki i cukinie. 

SKŁADNIKI 
6-8	ogórków	gruntowych,	duży	kubek	jogur-
tu,	szklanka	kefiru,	ząbek	czosnku,	pół	pęcz-
ka	koperku,	2	łyżki	posiekanego	szczypiorku,	
pół	łyżeczki	soku	z	cytryny,	sól,	pieprz

Młode	ogórki	obierz	i	zetrzyj	na	tarce	 
o	dużych	oczkach	(jeśli	ogórki	są	starsze	 
i	znajdują	się	w	nich	duże	pestki,	przekrój	
je	na	pół	i	przed	starciem	usuń	z	nich	łyżką	
pestki).	Starte	ogórki	przełóż	do	miski,	dodaj	
wyciśnięty	przez	praskę	czosnek	i	posól.	
Odstaw	na	chwilę.	W	pojemniku	wymieszaj	
kefir,	by	uzyskać	jednolitą	konsystencję	 
i	polej	nim	ogórki.	Dodaj	szczypior	i	koper.	
Wstaw	do	lodówki	na	godzinę	lub	na	noc.	
Przed	podaniem	udekoruj	plasterkami	ogór-
ka	i	rzodkiewki.

CHŁODNIK Z OGÓRKAMI

Smak świeżo zerwanego prosto z krzaka ogórka lekko 

przyprawionego solą doceni każdy, kto będzie miał 

okazję po niego sięgnąć. Tak smakuje lato. Lekko, słod-

ko i orzeźwiająco. I jeszcze ten zapach. Można jeść jak 

ziemne orzeszki – na jednym trudno poprzestać. 

Zapiekane cukinie w pomidorach pachną włoską kuch-

nią i przywodzą na myśl wąskie sycylijskie uliczki. 

Ale to dopiero początek podróży. Bo przecież cukinię 

można dusić, grillować, robić z niej placki, zupy i jeść 

na surowo.

Obydwa warzywa właśnie wygrzewają się w waka-

cyjnym słońcu. Są niskokaloryczne i… zielone. A lato 

kocha zieleń. Oto nasze propozycje.



SKŁADNIKI 
2	cukinie,	1	kg	dużych	pomidorów	lub	2	puszki	pomidorów	pelati,	2	ząbki	czosnku,	szczypta	cukru,	4	łyżki	oliwy	z	oliwek,	
sól,	pieprz,	3	łyżeczki	suszonego	oregano,	świeże	listki	oregano,	starty	parmezan,	oliwa	z	oliwek	do	formy

Na	patelni	rozgrzej	2	łyżki	oliwy,	dodaj	wyciśnięty	przez	praskę	czosnek	i	podsmaż.	Dorzuć	pomidory	(jeśli	używasz	 
świeżych,	warto	je	sparzyć	i	zdjąć	z	nich	skórkę).	Dopraw	suszonym	oregano,	solą,	pieprzem	i	szczyptą	cukru.	Podsmaż	 
i	odstaw.	Cukinię	pokrój	w	półplasterki	i	podsmaż	na	grillowej	patelni	z	dwóch	stron,	posypując	oregano.	Żaroodporne	na-
czynie	posmaruj	oliwą.	Ułóż	plasterki	cukinii,	zalej	sosem	pomidorowym	i	na	wierzch	ułóż	drugą	warstwę	cukinii.	Całość	
posyp	startym	parmezanem.	Wstaw	do	piekarnika	i	zapiecz	na	złoty	kolor.	Zapiekankę	posyp	świeżymi	listkami	oregano.
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SKŁADNIKI 
2	cukinie	pokrojone	w	półplasterki	o	grubości	ok. 0,5 cm,	paczka	spaghetti,	1-2	łyżki	oliwy,	sól,	pieprz,	starty	parmezan,	
bazylia,	kilka	pomidorków	koktajlowych
PESTO: duży	pęczek	świeżej	bazylii,	garść	podprażonych	orzeszków	piniowych,	starty	parmezan,	kilka	łyżek	oliwy,	sól,	
pieprz,	sok	z	cytryny	

Przygotuj	pesto.	Wszystkie	składniki	wrzuć	do	blendera	i	zmiksuj.	Jeśli	sos	będzie	zbyt	gęsty,	dodaj	oliwę,	jeśli	zbyt	 
rzadki	–	dodaj	więcej	startego	parmezanu.	Dopraw	do	smaku	solą	i	pieprzem.W	garnku	zagotuj	wodę	na	makaron.	 
Gdy	zacznie	się	gotować,	wrzuć	do	niej	makaron	i	ugotuj.	Na	dużej	patelni	grillowej	rozgrzej	1	łyżkę	oliwy.	Gdy	patelnia	się	
nagrzeje,	ułóż	na	niej	plasterki	cukinii	i	zgrilluj	z	obu	stron,	posypując	suszonym	oregano	i	bazylią.	Dopraw	solą	i	pieprzem.	
Kiedy	cukinia	się	zrumieni,	zdejmij	ją	z	patelni.	Pomidorki	koktajlowe	przetnij	na	połówki	i	wrzuć	na	2 minuty	na	patelnię,	
tak,	żeby	się	zagrzały.	Dopraw	solą	i	pieprzem.	Ugotowany	makaron	odcedź,	przełóż	do	nagrzanej	miski,	wymieszaj	z	pesto.	 
Dodaj	zgrillowaną	cukinię	i	pomidorki.	Na	koniec	całość	możesz	posypać	startym	parmezanem	i	listkami	świeżej	bazylii.

SKŁADNIKI 
	długi	ogórek,	2	pomidory,	1	średnia	czerwona	cebula,	
garść	świeżej	kolendry,	zielona	i	czerwona	papryczka	
chili,	1/4	łyżeczki	chili	w	proszku,	sok	z	2	limonek,	 
3	łyżki	orzeszków	ziemnych,	łyżka	oleju	roślinnego,	 
1/4	łyżeczki	zmielonego	kminu
 
Ogórka	obierz,	przekrój	na	pół,	usuń	za	pomocą	 
łyżeczki	nasiona	i	pokrój	w	półplasterki.	Przełóż	do	
miski.	Dodaj	pokrojone	w	kostkę:	cebulę,	pomidory	i	pa- 
pryczki	chili.	Dorzuć	listki	kolendry,	wlej	sok	z	limonki,	
olej	i	dodaj	posiekane,	wcześniej	uprażone	orzeszki	
ziemne.	Całość	posyp	przyprawami	i	dobrze	wymieszaj.

SKŁADNIKI
2	długie	ogórki,	2	łyżeczki	świeżych	listków	oregano,	
3	łyżki	oliwy	z	oliwek,	2	łyżki	białego	octu	winnego,	
ser	feta,	2/3	szklanki	zielonych	oliwek,	1/2	szklanki	
cebuli,	zielony	pieprz,	sól

Ogórki	umyj	i	pokrój	w	długie	paski	za	pomocą	
obieraczki	do	warzyw.	Na	talerzu	ułóż	paski	ogórków	
i	pokrojone	w	plasterki	pomidory.	Całość	obsyp	 
oliwkami.	Posyp	zieloną	cebulką,	pokruszoną	fetą	 
i	listkami	oregano.	Skrop	oliwą	i	octem.	Dopraw	
zielonym	pieprzem	i	solą.

ŚRÓDZIEMNOMORSKA 
SAŁATKA Z OGÓRKÓW

ZAPIEKANKA Z CUKINIĄ  
I POMIDORAMI

SAŁATKA INDYJSKA

ZIELONE SPAGHETTI 
Z PESTO I GRILOWANĄ 

CUKINIĄ



Kiedy sierpień następuje, resztki zboża koszą,  
albo sierpem dożynają i przepiórki płoszą.

Samuel Adalberg


