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Gmina w obiektywie
Kiedy te kolory pojawiają się na polach, to znak, że zbliża się jesień.  
Na ulicy Słonecznej w Lesznowoli będzie kolorowo. 
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Na straganach zawisną warkocze czosnku i kolorowych papry-
czek, rozłożą się dorodne dynie i dynie ozdobne. Będzie urokliwie, 
zwłaszcza wieczorami. Ten okres nadaje tej ulicy szczególnego 
klimatu. Nawet kierowcy, jadący Słoneczną, stają się mili i wy-
rozumiali dla tych, którzy zatrzymują się przy straganach, robią 
zakupy i utrudniają ruch. 
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Od Redakcji
Pierwsze trzy miesiące za nami. Z satysfakcją chcę Państwa 

poinformować, że to co robimy, spotyka się z coraz większymi wy-
razami sympatii i coraz szybciej rozchodzi się nakład miesięcznika. 
Dziękujemy Państwu za to.

Upewniamy się, że mieliśmy rację, stawiając na szatę graficzną, 
dobre zdjęcia, przyjemny w dotyku papier i taki profil miesięcznika. 
Poznajemy coraz więcej ciekawych ludzi, a dzięki nam i Państwo 
się dowiadują, że obok, na sąsiedniej ulicy, w sąsiednim sołectwie 
mieszkają Ci, których warto poznać.

Wrzesień to w historii Polski miesiąc szczególny. 1 września 
1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy wkroczyli  
do Polski. Wrzesień 1944 roku był drugim miesiącem trwającego 
63 dni powstania warszawskiego. 

Dlatego ten numer zaczynamy od tekstu szczególnego. Powstał 
on po rozmowie z 94-letnim mieszkańcem Magdalenki, Jerzym 
Krzyżanowskim ps. Irczyk. Świadkiem i uczestnikiem tamtych 
zdarzeń. „Pod szklanym sufitem” – szczególnie polecam.

Dalej w numerze dowód na to, że wiele się w naszej gminie 
dzieje. Byliśmy razem z mieszkańcami na „Pieczeniu Ziemniaka” 
w Lesznowoli i na spotkaniu „Strażacy po pracy” w Mrokowie. 
Przed nami, jak widać po zmieniającej się scenerii ulicy Słonecz-
nej, „Święto dyni”.

W tym numerze zabierzemy Państwa do Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach, pokażemy, co jest pasją prze-
wodniczącej Rady Gminy, opowiemy o Gminnym Centrum Sportu 
i przekażemy relację z nietypowych, a odbywających się w naszej 
gminie półkolonii.

Poznacie też Państwo mieszkankę Magdalenki, której pasją jest 
pewien szczególny rodzaj tworzenia i dalekie podróże.

Na deser, zgodnie z sezonem, proponujemy coś z jabłek i coś  
z gruszek. 

Jak zwykle jesteśmy otwarci na Państwa propozycje doty- 
czące osób i tematów, które chcieliby Państwo znaleźć w „mojej 
Lesznowoli”.

Miłej lektury.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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…spaliśmy na workach dynamitu, bo to dawało pewność, że jak 
spadnie bomba, to nikt nie zostanie kaleką.

– Może to czarny humor, ale gdy z nieba lecą bomby, gdy  
w każdej chwili możliwy jest nalot, a w konspiracyjnej piwnicy  
produkuje się granaty, to takie myśli przychodzą do głowy. 
Szczególnie gdy człowiek jest młody – śmieje się Jerzy Krzyża-
nowski. Dziś pan Jerzy ma 94 lata i wspomina tamten wojenny 
etap swojego życia.
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ĆWICZENIA 
Przed wojną pan Jerzy wraz  

z rodzicami mieszkał w Zambrowie, 
a od 1926 roku w Białymstoku, gdzie 
była dyrekcja Lasów Państwowych, 
w której dyplomowany inżynier leś- 
nictwa Kazimierz Krzyżanowski, 
ojciec pana Jerzego, założył biuro 
urządzania i pielęgnacji lasów. 

– „Cholera, znowu ćwiczenia”, 
pomyślałem. Zadzwoniłem, by za-
pytać czy to ćwiczenia i usłyszałem, 
że zaczęła się wojna. Za tydzień bez 
jednego wystrzału Niemcy wkroczy-
li do Białegostoku. Po kilku dniach 
oddali Białystok Sowietom. 

Witaliśmy sowieckich żołnierzy 
pełni obaw. Po eleganckich, w wypra- 
sowanych mundurach i świecących 
butach żołnierzach niemieckich, we- 
szła do Białegostoku straszna nędza. 
Naszą ulicą jechały radzieckie czoł- 
gi. Za nimi ciągnęła hałastra nędz-
nych bojców – wspomina pan Jerzy.

– Byliśmy przerażeni. Co to bę- 
dzie dalej? Bardzo szybko zostaliśmy  
mianowani obywatelami białoruskimi 
i zaczęło się polityczne, absurdalne 
szkolenie. Potem pierwsze areszto- 
wania. Masowa fala aresztowań przy- 
szła w lutym 1940 roku. Na pierwszy 
ogień szła miejscowa inteligencja  
i urzędnicy. Wywożono dzieci.

OSTRZEŻENIE
Przyszedł czas na pracowni- 

ków dyrekcji Lasów Państwowych 
podejrzewanych o kontakty z party-
zantami. Czas na rodzinę Krzyża-
nowskich. Ale jak to w życiu bywa, 
często o losie człowieka decydują 
przypadki.

Synowie państwa Krzyżanow-
skich chodzili do gimnazjum króla 
Zygmunta Augusta, w którym uczy-
ły się też dzieci inteligencji żydow-
skiej. Uczyły się tam dwaj synowie 
żydowskiej handlarki, do której 
chłopcy Krzyżanowskich biegali  
z kubełkiem po lód, by w domu ro- 
bić lody. Gdy wkroczyli do Białego-
stoku Sowieci, synowie handlarki 
wstąpili do NKWD. Tam w okresie 
aresztowań dowiedzieli się, że kolej-
ną na liście jest rodzina Krzyżanow-

skich. Powiedzieli matce: „No, dziś 
mają jechać po Krzyżanowskich”. 

Był początek marca 1940 roku. 
Matka chłopaków, nieśmiała kobieta, 
nie przyszła do Krzyżanowskich, bo 
pan inżynier był najzamożniejszym 
obywatelem tej ulicy, lecz pobiegła  
z wiadomością do szewca. Szewc, pan 
Jarmoc, przyzwoity człowiek, który 
Krzyżanowskim robił na zamówienie 
buty, natychmiast przybiegł z ostrze-
żeniem: „Proszę państwa, przyjadą 
was aresztować. Musicie uciekać”.

DO EUROPY 
– Byliśmy na ucieczkę przy- 

gotowani, więc po tym sygnale na- 
tychmiast przez ulicę Monopolową,  
podwórko koło koszar policji zaję- 
tych przez NKWD, ogródki, ucie-
kaliśmy do Generalnej Guberni. 
Dla nas i naszego ojca, absolwenta 
Uczelni Królewskiej Saskiej, była  
to Europa.

Doszliśmy do granicy i pod  
kierunkiem zawodowego przewodni-
ka dostaliśmy się do „naszej Euro- 
py” – wspomina pan Jerzy. 

– Na granicy zobaczyliśmy nie- 
mieckiego żołnierza i ojciec, świetnie 
znający język niemiecki, powiedział, 
że uciekamy do Europy. – To idźcie 
do stacji kolejowej Małkinia, powie-
dział Niemiec. To jakieś dwanaście 
kilometrów. 

 Co to jest dwanaście kilometrów 
dla człowieka, który ucieka do Euro-
py? Nic. Pociągi z Małkini jeździły 
do Warszawy. Był początek kwietnia 
1940 roku. Dojechaliśmy do Warsza-
wy i zatrzymaliśmy się u znajomych.

Dowiedzieliśmy się potem, że do 
mieszkania w Białymstoku o czwar-
tej rano przyszło po nas NKWD.  
Żydowska handlarka i szewc urato-
wali nam życie.

UCIECZKA
Do Warszawy zaraz po Krzyża-

nowskich uciekł też ks. Stanisław 
Hałko, dyrektor gimnazjum, do któ- 
rego chodzili w Białymstoku syno-
wie państwa Krzyżanowskich. To  
on załatwił, że przyjęto chłopców  
do gimnazjum Adama Mickiewicza, 

w którym trzy lata później pan Jerzy 
zdał tzw. tajną maturę.

Ojciec pana Jerzego dostał pracę 
nadleśniczego w nadleśnictwie Pod-
zamcze w powiecie garwolińskim  
i z uwagi na panujący wówczas głód 
kupił krowę i konia, żeby zapewnić 
jaki taki byt rodzinie. W Warszawie 
zaczęły się łapanki. Zaczynało być 
gorąco, więc od czasu do czasu pan 
Jerzy wyrywał się do ojca, by ode-
tchnąć. Dzięki niemu został strażni-
kiem przeciwpożarowym. Miał też 
jako strażnik bardzo wartościową 
opaskę z niemieckim napisem deut-
scher fortschutz i ta opaska dwa razy 
uratowała mu życie. 

– Co jakiś czas dojeżdżałem do 
Warszawy, bo jako strażnik miałem 
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zezwolenie na podróże. To zezwo-
lenie uratowało mnie z niemieckiej 
łapanki w pociągu pod Garwolinem.

Ktoś jednak życzliwy doniósł 
władzom, że synowie Krzyżanow-
skich często kontaktują się z ludźmi 
z lasu. Ktoś inny zadzwonił i powie-
dział: „Nie wracajcie do domu, bo 
już po was byli”. No to nie wrócili. 

– Mnie się udało. Brata złapali, 
wsadzili na ciężarówkę i wieźli na 
gestapo do Garwolina. Kiedy go 
wieźli, brat, młody wysportowany 
człowiek, zerwał się nagle z ławki, 
skoczył między osłupiałych, siedzą-
cych na ciężarówce żandarmów  
i wyskoczył w biegu na szosę. Nim 
się zorientowali, był już w lesie. 
Udało mu się uciec. I mimo tego, że 

były za nim rozesłane listy gończe,  
do wybuchu powstania go nie zła-
pali. 

Wacław był podchorążym Pierw-
szego Pułku Szwoleżerów w Warsza-
wie. Drugiego dnia powstania,  
po walkach na Mokotowie, podczas  
których zdobył mauzera, jego od-
dział dostał rozkaz, by przez Pole 
Mokotowskie wycofać się albo na 
Kabaty, albo na Wyższy Mokotów. 
Pole Mokotowskie było pod ostrym 
niemieckim ostrzałem. I na tym 
Polu Mokotowskim Wacław zginął. 
Po powstaniu pośmiertnie otrzymał 
Krzyż Walecznych. 

O tym wszystkim rodzina Krzy-
żanowskich dowiedziała się piętna-
ście lat później, gdy przez Czerwony 

Krzyż prowadziła poszukiwania 
zaginionego podczas powstania 
Wacława.

POWSTANIE „IRCZYKA”
Był rok 1940. Siedemdziesiąt 

sześć lat temu pan Jerzy był w sze- 
regach Związku Walki Zbrojnej,  
a potem w szeregach Armii Krajo-
wej. W 1941roku ukończył pierwszy 
kurs podchorążówki AK.

– Dla mnie – wspomina pan Je- 
rzy – powstanie zaczęło się na ulicy 
Boduena, a konkretnie na rogu Szpi-
talnej i Boduena, gdzie przez dwie 
doby czekaliśmy na rozkaz do akcji. 
Miałem pseudonim „Irczyk”. Ktoś 
mi go nadał i tak już zostało.

Gdy przyszedł rozkaz, z moją 
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drużyną batalionu „Kiliński” zni- 
szczyliśmy czołg niemiecki na Szpi-
talnej. Potem zostałem skierowany  
do ataku na Pocztę Główną.  
Tam podczas akcji zdobyłem mauze-
ra. Brat zdobył mauzera i ja nie by- 
łem gorszy.

Potem były okolice Placu Napo-
leona, który wówczas nazywał się 
Adolf Hitler Platz. Następnie wspi-
nałem się na najwyższy budynek 
stolicy, 16-piętrowy Prudential, gdzie 
powstańcy zawiesili polską flagę. 

Jako żołnierz 163. plutonu pierw-
szej kompanii batalionu „Kiliński” 
brałem udział w szeregu powstań-
czych akcji. Także w obronie Giełdy 
Warszawskiej na ulicy Królewskiej. 
Tam utrzymywaliśmy się bardzo 
długo, a wycofaliśmy dopiero po nie- 
mieckim ostrzale miotaczami ognia. 
Wielokrotnie brałem udział w ak-
cjach obronnych budynku PAST-y 
przy Zielnej. 

Szczęśliwie nic mi się nie stało 
aż do 16 sierpnia 1944 roku. Tego 
dnia została z ochotników utworzona 
kompania szturmowa, która miała 
doprowadzić do połączenia się wojsk 
AK ze Śródmieścia z żołnierzami 
AK z Żoliborza. I to się prawie udało.  

Prawie, bo były straszne straty.
W czasie akcji na ulicy Pereca,  

dawniej Ceglanej, zobaczyłem Niem- 
ca, który rzucał granat. To było na  
terenie browaru Haberbuscha. Kilka-
dziesiąt odłamków zrobiło sito z mo- 
jej bluzy, ale tak szczęśliwie, że nie 
straciłem od razu przytomności. 
Zdążyłem jeszcze przeskoczyć przez 
ulicę i film mi się urwał.

Ocknąłem się w szpitalu, w pod- 
ziemiach banku PKO. Na górze trwa-
ły zacięte walki. Z każdym dniem 
przybywało coraz więcej rannych. 
Postanowiono, że ci lżej ranni zosta-
ną przeniesieni na ulicę Boduena do 
KB, czyli szpitala Korpusu Bezpie-
czeństwa podległego AK.

Leżeliśmy w sali ze szklanym 
dachem, w pomieszczeniu, gdzie 
przedtem była kawiarnia „Pod Zna-
chorem”. Patrzyliśmy na ten sufit  
i cięgle przychodziła do głowy upar- 
ta myśl, że nie zginęliśmy od kul, to 
zginiemy od szkła, gdy spadnie jakiś 
zabłąkany pocisk i rozwali to szkło 
nad nami. 

LOS TAK CHCIAŁ
– Pod szklanym sufitem odnalazła 

mnie Maria Włodek, moja obecna 

żona a wtedy narzeczona, która pod-
czas powstania produkowała granaty. 

Los tak chciał, że któregoś 
dnia przyszła do szpitala z dwoma 
wysokimi chłopakami, mieli ze sobą 
nosze. Powiedziała, że ma bardziej 
bezpieczne miejsce dla swojego 
narzeczonego i że musi mnie zabrać. 
Ponieważ według lekarzy „podchorą- 
ży Irczyk wymagał jeszcze długiego 
leczenia”, musiała podpisać doku-
ment, że zabiera mnie na własną od- 
powiedzialność.

Podwórkami przez Górskiego  
i Nowy Świat chłopaki na noszach 
przenieśli mnie na Kopernika 10, 
gdzie matka Marii miała duże miesz-
kanie. W piwnicach tego starego do- 
mu chroniło się wielu ludzi i tam 
mnie położono. 

Trzeciego czy czwartego dnia 
przychodzi do mnie Marysia i mówi: 
„Słuchaj, tam, skąd cię zabraliśmy, 
nie ma już nic. Był ostrzał niemiecki 
z działa kolejowego. Została tylko 
kupa gruzów. – Wiedziałam, że mu- 
szę cię stamtąd zabrać”.

Niemcy zaczęli atakować Powi- 
śle. Baliśmy się, że wejdą na Ko-
pernika. Ponieważ już mogłem jako 
tako chodzić, Marysia podwórkami 
przeprowadziła mnie przez Aleje 
Jerozolimskie do południowej części 
miasta. Tam dostała przydział do 
produkcji granatów w domu na Mo-
kotowskiej 51 czy 53.

Do piwnicy przyniesiono kilka 
worów dynamitu z niewypałów, na  
których nota bene my spaliśmy. Ro- 
biąc granaty śmieliśmy się, że w tej  
piwnicy jest bezpiecznie, bo jak tra- 
fią, to nic z nas nie zostanie. Do koń-
ca powstania byłem pomocnikiem 
Marysi przy produkcji granatów.

Kiedy ogłoszono kapitulację, 
wyszliśmy z naszej piwnicy. Zosta-
liśmy uznani za żołnierzy, a nie za 
bandytów. Przy Politechnice War-
szawskiej zdaliśmy broń i jako jeńcy 
wojenni zostaliśmy rozwiezieni po 
świecie. Ale to już opowieść na inne 
spotkanie. ■
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Jerzy Krzyżanowski do Polski wrócił w 1946 roku.  
Swoją Marysię odnalazł przez Czerwony Krzyż w Belgii.  

Wróciła do Polski i w 1947 roku wzięli ślub.  
12 lat temu państwo Krzyżanowscy zamieszkali w Magdalence.

fot. z albumu państwa Krzyżanowskich
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DERDY SIOSTRY  

VIANNEI 
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Cisza. Cudowna cisza i spokój.  
Wspaniała zieleń pięknego parku,  
zadbane alejki, po których może spa-
cerować każdy, kapliczki, stacje drogi 
krzyżowej napotykane po drodze i ja- 
kaś magiczna tajemniczość miejsca. 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej  
Miłosierdzia w Derdach.
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– Wszystko zaczęło się od Matki Teresy Potockiej – mówi sio-
stra Andrea, obecna przełożona wspólnoty zakonnej w Derdach.  
To ona założyła to miejsce. Chciała, by siostry wraz z wychowan-
kami znajdowały wytchnienie na świeżym powietrzu. Folwark Der- 
dy ofiarowała Zgromadzeniu hrabina Przeździecka. Posiadłość 
Derdy obejmowała 90 morgów bardzo lichej ziemi. To na niej powsta- 
wała historia pobytu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  
(zwanych potocznie Magdalenkami) opiekującymi się dziewczęta-
mi zagubionymi moralnie. 

– Ten budynek z 1881 roku jest najstarszy. Tu w 1936 roku by- 
ła siostra Faustyna. W drodze do Walendowa zatrzymała się w Der- 
dach, chodziła po lesie, odpoczywała. Nasze archiwum było na 
Żytniej w Domu Generalnym, ale wszystko w czasie wojny spłonę-
ło. Nie mamy żadnych śladów, żadnych pamiątek z tamtego okresu. 
Dziś ja się tego miejsca uczę – mówi siostra Andrea. 

Na szczęście są jeszcze w Derdach siostry, które pamiętają daw-
ne czasy. Siostra Vianneya – ona jest historią tego miejsca...

DERDY SIOSTRY VIANNEI
– Jestem tutaj od 1964 albo 1965 roku. Nie pamiętam. Nigdy  

się o tym nie myślało. Jak przyjechałam, to tu było zupełnie ina- 
czej. Było pole i łąka. Byłam wtedy młodą siostrą. Pełną sił. Zabu-
dowania tu były zupełnie inne. Były płoty zamiast siatek, jak to na 
wsi. Furtka i szkoła w drewnianym domku. W zagrodzeniu chodzi-
ły kury z kurczakami i biegały świniaki. Było nas wtedy 26 sióstr. 

Były szopy na węgiel, na narzędzia i stajnia. Nie daleko w dom-
ku mieszkał pan Zygmunt, nasz gospodarz. Stodoła była drewniana,  
a za nią łąką i kartofle na działce przy płocie. Czyli gospodarstwo. 
Folwark w Derdach. 

Pamiętam, że zaraz po wojnie był straszny głód. Straszny.  
To miałyśmy psa, Burka, który przynosił zające. Kiedyś, jak leża- 
łam po operacji na kręgosłup, to przychodziła do mnie siostra i opo- 
wiadała, że wcześniej był tu wilczur, pies, który do sióstr był bardzo  
przywiązany. Pewnego razu przyszedł i siostrę chwycił za fartu-
szek. I ciągnie, a ona nie wie, czego on chce. Zaprowadził siostrę 
na kartoflisko, a w tych kartoflach, na tej działeczce było zakopane 
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niemowlę. I on jej to pokazał. I my to dziec- 
ko pochowałyśmy.

Siostry opowiadały, że kiedyś w czasie 
wojny przybiegł tu Żyd uciekający z Nadarzy-
na, gdzie była łapanka. I mówi: „Niech mnie 
siostra schowa”. A ona się pyta: „ Gdzie?” 
Przecież jak go znajdą, to wszystkich rozstrze-
lają. A on mówi: „Schowaj mnie tam, gdzie  
jest twój Bóg”. 

Na górze była kaplica. On tam wszedł,  
dywan podniósł i wszedł pod podium, pod 
stopnie. To był jeszcze ołtarz przedsoborowy. 
Niemcy wpadli, bo widzieli, że tu uciekał.  
A siostra mówi: „Jeśli tu jest, to go szukajcie”. 
Powiedziała tak, bo nie mogła skłamać, że go 
nie ma. Szukali, szukali i nie znaleźli. A jak 
ten Żyd odchodził, to siostra dała mu na drogę 
dwie kromki chleba. I odszedł do lasu, do 
Sękocina. Czy przeżył – nie wiemy. 

Derdy przeżyły koszmar wojny. Już pierw-
szego września 1939 roku bomby zniszczyły 
krzyż stojący na końcu alei. Niemcy często 
wpadali do Zgromadzenia, przeszukiwali piw-
nice, pomieszczenia gospodarcze w poszuki-
waniu broni i powstańców.

Siostra Vianneya mówi, że był rozkaz,  
by wysadzić Zgromadzenie w powietrze. Zni- 
szczyć całe Derdy. – Ale zamiast zrzucić bom-
bę tu, to zrzucili dalej, przy samym krzyżu.  
I przez długie, długie lata lej po bombie pozo-
stał. I nawet ten nasz gospodarz, pan Zygmunt, 
starał się ten dół zasypać, ale on wciąż był.

A już po wojnie pamiętam, że któregoś dnia  
rano wstajemy, żeby przewrócić siano, bo tu  
łąki były. A tu śnieg. Ale trzeba było siano 
poruszyć, bo jak śnieg stopnieje, siano zgnije. 
Przerzuciliśmy siano. Sąsiedzi nam bardzo 
pomagali. Teraz już gospodarstwa nie ma.

Przez 25 lat pracowałam w Zgromadzeniu 
jako kucharka. Tu były dziewczyny upośledzo-

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zostało 
założone przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich 

Potocką dla ratowania dziewcząt i kobiet potrzebujących 
moralnej odnowy, wydało św. Siostrę Faustynę.  

W prowadzonych przez siostry Domach Miłosierdzia  
przez lata znajdowały schronienie dziewczęta i kobiety, 

które z własnej woli pragnęły zmienić swoje życie.
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ne. Niektóre sieroty. Było ich 60, czasami wię-
cej, czasami mniej. A jak mieli nam przywieźć 
węgiel, to zawsze był bigos i grochówka. I jak 
zmarznięty kierowca przyjechał, to siostry 
częstowały. To miłe wspomnienia. Ludzie 
pomagali na wszystkie strony. 

A był tu taki pan, co bardzo lubił wypić. 
Któregoś dnia przeszedł po drodze na drugą 
stronę pod sklep i się przewrócił. Śnieżyca była 
niesamowita. Siostra Marcelina, która zała-
twiała dla Zgromadzenia zaopatrzenie, wraca- 
ła późno. Potknęła się. Co to jest? Odgrzebała 
ręką śnieg a pod nim buty. Leży człowiek.  
Pomogła mu wstać i uratowała mu życie. To 
tak wdzięczni ci ludzie byli… 

Do Derd przyjechałam z Kiekrza. Tam też 
jest nasz klasztor. Nie wyobrażam sobie innego 
życia. Gdybym nie wiem ile razy miała się 
narodzić, to tylko to. Od małego tylko to.  
A jak to się zaczęło? 

Od chorego jechał kapłan, a ja byłam na 
trzeci dzień chrzczona. I ksiądz kazał się woź-
nicy wrócić i mówi do ojca: „Jak będzie syn,  
to będzie księdzem, a jak córka, zakonnicą”.  
I mojej cioci chrzestnej zaraz po chrzcie 
powiedział, żeby zaniosła mnie Matce Bożej 
Szkaplerznej, żeby się pomodliła o łaskę powo-
łania. Ja nic o tym nie wiedziałam. Ale gdy  
się dowiedziałam, będąc kiedyś na urlopie  
z moją mamą u tej cioci, z wdzięczności upa-
dłam jej do nóg i chciałam jej nogi ucałować. 
A ciocia zaczęła płakać. Pytam: „Dlaczego 
ciocia płacze?” Przecież powinna się cieszyć, 
że ma taką chrześnicę, zakonnicę. A ona mówi: 
Dziecko, to przeze mnie poszłaś do klasztoru, 
bo ja ciebie Matce Bożej ofiarowałam, bo mi 
ksiądz kazał”.

DERDY DZIŚ
Siostra Andrea z uśmiechem słucha historyjek opowiadanych 

przez siostrę Vianneyę. Tyle przeżyła lat w Zgromadzeniu, że wie 
więcej. Nawet, jeśli odrobinę pamięć zawodzi, to przecież uspra-
wiedliwia ją wiek. 

– Podobno tędy uciekali żołnierze AK przed Niemcami, którzy 
stacjonowali w Nadarzynie i siostry suszyły im buty i częstowały 
zacierką z miodem – dodaje Andrea. – Ale to są tylko strzępy in- 
formacji. Odszukuję ich śladów. O Derdach nie zachowały się żad-
ne wspomnienia tych AK-owców, tyle tylko, że przechodzili przez 
tę posiadłość. 

A że podczas wojny i okupacji działy się w Derdach różne hi- 
storie, to tutaj mam coś dla nas ważnego. Podziękowanie za ukry-
wanie Żydów. Podziękowanie z Izraela dla siostry Bernardety, za 
przechowywanie dzieci żydowskich w czasie wojny. 

„Przyjechaliśmy, aby odwiedzić «mój» Klasztor. W nieludzkich 
czasach zakonnice i siostra Bernadeta ratowały żydowskie dzieci. 
Dwa lata byłam tu 1943 – 1945. Teraz moi synowie i rodzina odwie-
dzą to miejsce. Dziękuję z całego serca za te lata! 

Maria Rzeczkowska – Mirian Grenberg. Izrael”
Obecnie prowadzimy w Derdach przedszkole „Jutrzenka”  

oraz Dom Rekolekcyjny. Dużo ludności napływa z Warszawy. To  
nie są Derdy z czasów siostry Viannei, kiedy gęsi chodziły po dro- 
dze, a z pieca wynosiło się żużel, żeby wysypać drogę. Teraz w oko- 
licy już gospodarstw nie ma. Tylko chyba pan Łuczak ma krowę  
i konia. Z okolicznego krajobrazu znikają pastwiska i pola obsiane 
zbożem – mówi siostra Andrea. 

Zakład dla dzieci Niepełnosprawnych w Derdach został zam- 
knięty w 1999 roku. Wtedy też poświęcona została Droga Krzy-
żowa na terenie Zgromadzenia. Dwa lata później ks. Prymas Józef 
Glemp pobłogosławił Dom Rekolekcyjny „Miłosierdzie”. Rozpoczął 
się kolejny rozdział w historii naszego domu. 

Jest nas 17 sióstr. ■



moja Lesznowola

A  
POTEM...
WYCISZENIE,  
PRECYZJA,  
CIERPLIWOŚĆ 

Wszystko zależy od tego, czy człowiek 
znajdzie się w odpowiednim momencie 
we właściwym miejscu. Pani Bożenna 
Korlak w takim miejscu się znalazła. 
Zobaczyła gobeliny i już o nich zapo-
mnieć nie mogła. 
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W naszej gminie pani Bożenna jest osobą znaną.  
Zasiada w 21-osobowym zespole radnych, jako jedna 
z pięciu kobiet. Trzecią kadencję jest przewodniczącą 
Rady. Nie jest pewna, czy jej pasja nadaje się do opisania  
w „mojej Lesznowoli”. – Nie wiem, czy mogę się znaleźć 
w gronie tak szacownym – dodaje z uśmiechem.

JESTEM Z ŁAZ
W Łazach mieszkali dziadkowie pani Bożenny, rodzi-

ce i teraz w miejscu, które należało do dziadków, miesz-
ka pani Bożenna. Tu państwo Korlakowie zbudowali 
dom i prowadzili gospodarstwo ogrodnicze. Produkowali 
kwiaty. Pani Bożenna, jak to kobieta w gospodarstwie, 
kontakty z ludźmi miała niewielkie. Nie było na to czasu. 
Dom, gospodarstwo, dzieci.

Kiedy została radną, wszystko się zmieniło. Zaczęła 
być wśród ludzi i jak się potem okazało – dla ludzi. Te 
kontakty dużo ją nauczyły. Zaczęła rozpoznawać ludzkie 
charaktery.

– Mieszkam w środku wsi, więc okazji do spotkań 
jest wiele. Gdy idę do sklepu na zakupy, jadę rowerem, 
czy spotkamy się pod kościołem lub na zebraniu, zawsze 
jest o czym porozmawiać. Wiem, co ludzi boli, co cieszy, 
i czego ludzie od gminy i ode mnie oczekują.

Gdybym miała dokonać jakiegoś podsumowania, to 
najbardziej cieszę się z zespołu szkół w Łazach. Gdy mo- 
je dzieci zaczynały edukację, chodziły najpierw do ma-
leńkiej czteroletniej szkoły w Łazach, a potem jeździły 
do Lesznowoli. Już przed godziną siódmą musiały być na 
przystanku, bo o tej godzinie odjeżdżał autobus. Wracały 
ze szkoły około siedemnastej.

Teraz dzieci mogą wyjść z domu za piętnaście ósma  
i o ósmej są w szkole. To ogromna wygoda. Poza tym idą 
do pięknej szkoły, w której jest bardzo wysoki poziom 
nauczania.

W pierwszej kadencji, gdy zostałam radną, waży- 
ły się losy szkoły. Kto wie, jak dziś by tu wszystko wy-
glądało, gdyby nie ta szkoła. Ona spowodowała znaczny 
rozwój Łaz. Kiedy rozpoczynano budowę szkoły, w po- 
bliżu były chyba dwa, może trzy budynki. Dziś nie 
wiem, czy znalazłyby się tu dwie puste działki. Powiem 
nieskromnie, że ta szkoła to moje dziecko, z którego  
się bardzo cieszę. W całej gminie przeprowadzaliśmy 
kanalizację, kończyliśmy wodociągi, budowaliśmy i na- 
dal budujemy drogi. Wszystko to widać i wszystko to 
bardzo cieszy. Także mnie, bo jako radna mam w tym 
swój udział.

Teraz na miejscu starej szkółki przy Alei Krakow-
skiej będzie budowana filia szkoły w Łazach dla dzieci 
chodzących do zerówki i świetlica, w której będą się 
mogli na różnego rodzaju zajęciach spotykać mieszkań- 
cy wsi. To pozwoli na jeszcze większą integrację miesz-
kańców, bo bardzo wielu nowych tu zamieszkało. 

Kiedy zaczynałam pracę jako radna, po wschodniej 
stronie Łaz, pod lasem były wszędzie pola. Stało zaled-

wie kilka domów. Teraz powstały całe osiedla. Osiedlili 
się tu ludzie z całej niemal Polski. Łazy się bardzo rozro-
sły i bardzo zmieniły.

ZAUROCZENIE
Wracamy do tezy, że wszystko zależy od tego, czy 

człowiek znajdzie się w odpowiednim momencie, we 
właściwym miejscu. Pani Bożenna Korlak w takim miej- 
scu się znalazła. Nie, nie chodzi już o Łazy. Ta część opo- 
wieści ma związek z pasją pani przewodniczącej Rady 
Gminy Lesznowola. 

Kiedy państwo Korlakowie prowadzili gospodarstwo 
ogrodnicze i produkowali kwiaty, zaglądali czasem na 
giełdę w Broniszach. Pewnego razu wybrali się do Bro-
nisz na wystawę kwiatów. Zawsze warto zobaczyć, co 
robią inni, jakie mają osiągnięcia, a nuż uda się coś za- 
daptować do własnej działalności. Trzeba trafu, że przy 
okazji wystawy kwiatów swoje prace wystawiała grupa 
pań tkających gobeliny.

– Zobaczyłam i to mnie zauroczyło – wspomina pani  
Bożenna. – Po pierwsze byłam przekonana, że gobeliny  
robią wyjątkowo uzdolnieni artyści, jacyś wyjątkowi lu-
dzie. Gobeliny znałam tylko z Cepelii, a tu niespodzianka.  
Normalne, sympatyczne kobiety pokazują, co zrobiły. By- 
łam pod takim wrażeniem, że nie mogłam stamtąd wyjść.

Obejrzeliśmy z mężem całą wystawę, a ja mówię: 
„Zaprowadź mnie jeszcze raz w to miejsce, gdzie były te 
gobeliny”. I mnie zaprowadził. Akurat jedna z pań tkała. 
Chwilę patrzyłam, wreszcie zdobyłam się na odwagę, 
podeszłam do niej i zapytałam, czy jest możliwość zapi-
sania się na jakiś kurs do tej grupy, czy jest możliwość 
uczenia się. I najważniejsze pytanie, czy taka normalna, 
zakochana w gobelinach osoba może się tego nauczyć. 

Pani podała mi adres ośrodka kultury na Woli i po- 
wiedziała, że zajęcia zaczynają się po wakacjach. We 
wrześniu, a był dopiero lipiec. Pamiętam, że dla mnie by- 
ły to bardzo długie wakacje. Po prostu nie mogłam się 
tego września doczekać.

Pojechałam, przyjęli mnie i tak się zaczęło. Początki 
były bardzo trudne. Trzeba się było wyciszyć i skupić, bo 
tkanie gobelinów tego wymaga. Jednak moja nieprzepar-
ta chęć tkania gobelinów okazała się znacznie większa 
niż wszystkie trudności. Od 2004 roku mogę ze spoko-
jem powiedzieć, że kocham to robić.

Raz do roku wraz z koleżankami z grupy „Penelopa” 
wyjeżdżamy na plener. Ostatni był w Radziejowicach. 

Mam w swoim dorobku kilkanaście gobelinów. Kilka 
było nagrodzonych na różnego rodzaju wystawach dla 
amatorów. Mam nawet nagrodę ogólnopolską. Nasza 
grupa „Penelopa” zdobyła na ogólnopolskiej wystawie  
w Kole najwyższą nagrodę, czyli „Złote czółenko”. 

PROCES TWÓRCZY 
– Najtrudniej jest znaleźć temat – mówi pani Kor- 

lak. – Temat to więcej niż połowa sukcesu. Kiedy wresz-
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Najtrudniej 
jest znaleźć 

temat.  
Temat to 
więcej niż  

połowa 
sukcesu.



Z obrazem jest lepiej  
niż z gobelinem.  

Jak na obrazie coś nie wyjdzie,  
można zamalować.
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cie trafię na temat, wykonuję kserokopię, powiększam 
do rozmiarów takich, jakie będzie miał gobelin. Kolejny 
etap to dobór kolorów. A potem... wyciszenie, tkanie, 
precyzja, cierpliwość. 

Mały obrazek z oryginałem tematu mam przed sobą, 
bo ważne są szczególiki, a dużą kopię podpiętą do kro-
sna. Pod ramą i pod osnową. Temat można znaleźć wszę-
dzie. W gazecie, w albumie ze zdjęciami, w katalogach. 
– Moja koleżanka znalazła temat na pudełku z czeko-
ladkami. U mnie o wyborze tematu decydują kolory. Te, 
które lubię szczególnie, to brązy, beże, zielenie, ale też 
kolor złoty i taka malinowa czerwień.

Praca nad gobelinem to nie jest praca szybka.  
Oczywiście to zależy od wielkości dzieła, ale z reguły 
trwa kilka miesięcy, bo to jest bardzo mozolna praca. 
Takie ręczne przekładanie nitek, więc bza jednym posie-
dzeniem niewiele przybywa. 

Gdy na początku mojego tkania miałam nieodpartą 
potrzebę zrobienia gobelinu, to pierwszy, nie za duży, 
robiłam pół roku. Do krosna się siada, przekłada nitki, 
odchodzi i wraca. Czasem za dzień, a czasem za tydzień, 
miesiąc, a nawet za kilka miesięcy.

Dla mnie tkanie to wielki relaks. Siadam, zatapiam 
się w tematykę gobelinu, jestem pochłonięta tkaniem 
i nic mnie dookoła nie interesuje. Wyciszenie, odpo-
czynek, a jak jeszcze puszczę sobie delikatnie muzykę, 
przeboje z młodzieńczych lat, to czas płynie szybko.

Bardzo trudno mi się rozstać z moimi gobelinami. 
Miałam kilka propozycji, by sprzedać gobelin, ale nie 
potrafię się rozstać z tym, co zrobię. Owszem, podaro-
wać rodzinie czy przyjaciółce, to tak, ale nie sprzedać. 
To chyba jeszcze nie mój czas. 

Z obrazem jest lepiej niż z gobelinem. Jak na obrazie 
coś nie wyjdzie, można zamalować. Nawet po jakimś 
czasie. Z gobelinem jest inaczej. Jak po jakimś czasie 
człowiek dojdzie do wniosku, że coś tu nie tak, to już nic 
się zrobić nie da. Moja instruktorka zawsze powtarzała, 
że lepsze jest złem dobrego, więc to, co jest, musi zostać. 

Oczywiście czasem pracuje się nad szczegółem, np. 
okiem czy nosem i nie wychodzi. No to nie ma wyjścia. 
Trzeba pruć po kilka razy i poprawiać, aż wyjdzie, bo 
detal jest bardzo ważny. Szczególiki mają największe 
znaczenie.

Wszystkie moje gobeliny mi się podobają, ale mam 
jeden taki, który kiedyś zaczęłam, bo bardzo mi się po-
dobał wzór, i jakoś nie mogłam skończyć. Zrobiłam ka-
wałek, popatrzyłam i mówię: „Po co ja to robię, przecież 
to nie jest ładne”. Zostawiłam i tak stało. Wiedziałam, 
że powinnam to skończyć, ale jakoś nie miałam serca. 
Aż córka to zobaczyła i mówi: „Mama, to bardzo ładny 
temat”. Popatrzyły koleżanki. Piękny temat. No skoro 
tak, to usiadłam i skończyłam. 

Gobelin zdobył nagrodę. ■
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W naszym zabieganym świecie coraz rzadziej  
mamy czas dla siebie i dla bliskich. O spotkaniach to- 
warzyskich nie wspominamy. Dlatego z przyjemnością 
odnotowujemy ostatni dzień sierpnia i „Pieczenie Ziem-
niaka” w parku Lesznowoli. To jedna z tych imprez,  
a właściwie spotkań towarzyskich mieszkańców gminy, 
na które przychodzą chętnie całymi rodzinami. Tak było  
i tym razem. Organizatorzy pomyśleli o dzieciach i o do- 
rosłych. Ziemniaczki do pieczenia gratis. Ognisko  
przygotowane pod fachowym okiem strażaków, pyszne 
domowe ciacho za 2 zł, pajda chleba ze smalcem domowej  
roboty – 2 zł, pyszna grochóweczka – 3 zł, kanapeczka  
z szyneczką i ogóreczkiem – 2 zł. 

Pokażcie mi drugą taką imprezę, gdzie za 9 zł 
można zjeść, potańczyć na dechach, posłuchać zespołu 
JAMPULS, wziąć udział w konkursach z nagrodami, 
bawić się i rozmawiać ze znajomymi do późnego wie-
czora albo przejechać się bryczką.

Wakacje w Lesznowoli skończyły się bardzo ładnym 
akcentem. 
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DIABŁY
będziemy hodować

– Koza jest jak dziec-
ko. Dobrze wychować 
kozę, to jak dobrze 
wychować dziecko. 
Ja, kiedy wychodzę, 
wołam każdą po imie-
niu, i zaraz przychodzą 
– mówi pani Elżbieta 
Szymańska. 



Choć pani Elżbieta jest dziś taką kozią mamą, to  
gdyby nie jej córka Żaneta, miłości do kóz pewnie by  
nie poznała. 

– Tata jest stąd, z Władysławowa, mama spod Rado-
mia, ze wsi. Kiedy rodzice się pobrali, mama przeprowa- 
dziła się do niego. Tutaj gospodarzył dziadek. Sam. Babcia  
zmarła młodo, a on miał gospodarstwo, tak jak to kiedyś 
było – jakaś świnka, jakaś kurka, po trochu wszystkiego.  
Kiedy dziadek zmarł, rodzice sprzedali konia, który został  
w gospodarstwie, i poza psami nie było tu żadnych zwie- 
rząt. A ja chciałam jeździć konno – opowiada pani Żaneta.

ZACZĘŁO SIĘ OD KONI 
 Od koni i od uporu dziecka. – Konie zawsze mi się 

podobały i mnie do koni ciągnęło. Ale mama nie chciała, 
żebym na gospodarce skończyła. Wiedziała, czym to pa- 
chnie. Że to nie jest zabawa przez miesiąc, tylko przez 
cały okrągły rok. Ale się zawzięłam. Gdy przyszedł czas 
wyboru szkoły po gimnazjum tata się wygadał, że jest 
technikum hodowli koni w Piasecznie. Poszłam tam. To 
było takie przypieczętowanie mojego uporu. Zresztą ja 
rodziców rozumiem. Jak 12–13-latka krzyczy, że chce 
mieć konia, to rodzice wiedzą, że za pół roku wszystko 
może się zmienić. A koń to nie pies. Poszłam do techni-
kum, żeby im udowodnić, że mi się nie zmieni. 

Pierwszy koń pojawił się, gdy Żaneta była w drugiej 
klasie technikum. A potem był drugi koń, żeby razem się 
lepiej chowały. I tak ze stajni na dwa konie powstała taka 
na 12. Potem były koniki polskie, bo rodzice pomyśleli, 
że może córka zajmie się hipoterapią, skoro tak ją do tych 
koni ciągnie. Stado się rozrastało, a pani Żaneta – jak 
sama mówi – się zapierała. 

– Chciałam mieć konia jako hobby, a nie do pracy. 
Ale wyrosłam z wieku, w którym można powiedzieć,  
że czegoś się nie chce, i weszłam w wiek, w którym trze-
ba wziąć odpowiedzialność za siebie. Było wtedy 5 koni  
i rodzice postawili warunek. – Albo coś z tym robisz 
albo sprzedajemy i idziesz do normalnej pracy. Więc zro- 
biłam kurs instruktora i zajęłam się nauką jazdy. Tak to 
się kręciło. I trwa do dziś. Bardzo to lubię.

KOZA KAZIMERZOWSKA
Potem pani Żaneta wybrała studia na SGGW i w ży- 

ciu rodziny Szymańskich pojawiły się… kozy. A tak  
naprawdę bardzo konkretna koza – koza kazimierzowska. 
Na SGGW, na Wydziale Nauk o Zwierzętach, w Zakła- 
dzie Hodowli Owiec i Kóz u profesora Romana Niżnikow- 
skiego powstał pomysł odtworzenia starej rasy kóz i pani 
Żaneta w ten pomysł weszła. Zaczęła szukać w Polsce 
czarnych, rogatych osobników. 

– Przychodzę do domu i mówię: „Mama, to będzie 
czarna koza rogata”. A mama: „Diabły będziemy hodo-
wać” – wspomina pani Żaneta. – Te kozy to takie dia-
bełki. Szukam ich po całej Polsce i osobniki najbardziej 
odpowiadające rasie sprowadzam do Władysławowa. 
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Czasami to wyprawy po 200, 300 kilometrów. 
 Już wiem, że przez najbliższe cztery lata będą kozy. 

Muszę napisać doktorat. Naszym planem jest stworzenie 
odpowiedniej liczby matek i kozłów, żeby hodowla mo-
gła normalnie funkcjonować. Trzeba założyć księgi, bo 
ich nie ma, a potem już kontrolować rasę. Potrzebujemy 
30–40 matek. 

 Kozy kazimierzowskie w literaturze występują ja- 
ko rasa historyczna i jako rasa, która była. Jej sytuacja 
jest podobna do rasy karpackiej. Były trzy odmiany regio- 
nalne. Koza karpacka, koza sandomierska i koza kazi-
mierzowska. Prace nad przywróceniem kozy karpackiej 
rozpoczęły się w 2005 roku. W tej chwili jest to koza, któ- 
ra jest objęta programem zasobów genetycznych, i to nam  
dało nadzieję, że może z kazimierzowską też się uda.

POMOCNIK DIABŁA 
– Mówią, że koza to pomocnik diabła. Trochę i praw-

da. Babcia mówiła, że Bóg ulepił krowę. Diabeł mu po-
zazdrościł i ulepił kozę na podobieństwo krowy. Ale Bóg 
ulepił krowę i puścił, a diabłu koza się spodobała i mówi, 
że za darmo jej nie odda. Ale koza chciała uciec. Diabeł 
chwycił ją za ogon, a ponieważ ogon dokleił na końcu 
i ten jeszcze nie dosechł, więc się urwał i dlatego mają 
krótkie ogony – śmieje się pani Elżbieta, która czarne 
diabły już zdążyła pokochać i tylko rogi pomalowałaby 
im na czerwono. 

Wprawdzie jest przypowieść, że to nie krowę Bóg 
ulepił, tylko owcę, ale co do kozy ulepionej przez diabła 
sporu nie ma. Zresztą skoro babcia mówiła o krowie, to 
niech tak zostanie. Najważniejsze, że w obu przypowie-

ściach jest koza, a o nią przecież w tej sprawie chodzi. 
– Ja zwierzęta lubiłam, ale zwierzęta w gospodar-

stwie były traktowane inaczej . To Żaneta nas tak zmie-
niła – mówi pani Elżbieta. – Jak koń biegł to dawniej 
się mówiło: „dzieci uciekać, bo was stratuje”. Nie było 
tej bliskości co teraz. Dopiero tę bliskość i tę znajomość 
zwierzyny poznaliśmy tutaj. Wszystko się tu zaczęło. 
Przecież konie są niesamowite. A nasze koniki polskie 
mają to do siebie, że człowiekowi nigdy krzywdy nie zro-
bią, choć muszę zaznaczyć, że zachowanie konia jest za-
leżne od jego przejść życiowych. Jeśli był źle traktowany 
to będzie się bronił przed zagrożeniem. Jeśli człowiekowi 
ufa, to zawsze przyjdzie po pomoc. Jak jedna z naszych 
polskich klaczy wychodziła za ogrodzenie pastucha ele- 
ktrycznego , to druga przychodziła i rżała tak długo aż 
poszliśmy tamtej szukać. Tak to z nimi jest.

CZARNY LUCEK
Teraz do gospodarstwa państwa Szymańskich przy- 

jechał Lucek. Lucek jest czarny, rogaty, posiada wszystkie 
cechy kozy kazimierzowskiej i ma za zadanie przyczynić  
się do powiększenia stada. A ponieważ imię dostał po god- 
nym poprzedniku, nie jest wykluczone, że jego potomko-
wie będą mnożyć się na potęgę.

– Czy żałuję tego, że zajęłam się kozami? – zastana-
wia się pani Żaneta. – Czasami gdy jest dużo pracy w se-
zonie: studia, zbiór siana, organizacja półkolonii i bywa 
ciężko, nachodzą chwile zwątpienia. Jednak wstaje nowy 
dzień, człowiek patrzy na to stworzenie i wie, że jednak 
nie zamieniłby tego co robi na pracę za biurkiem. ■



KOZA KAZIMIERZOWSKA

Rejon występowania: Kazimierz nad Wisłą, pow. Puławski 
Typ użytkowy:  ogólnoużytkowy (wszechstronny) 
Masa ciała:  40 – 50 kg 
Wysokość w kłębie: ok. 60 cm 
Umaszczenie:  intensywne czarne bez odmian, 
    włosie długie, gęste o wyraźnym podszyciu 
Rogi:    rogate obie płcie, silne i pałąkowate 
Oczy:   charakterystyczne tęczówki złocisto-żółte 
Mleczność:   niska, wysoki % tłuszczu, płodność dobra (160%) 
Inne cechy:  niezwykle wytrzymała, odporna na niekorzystne 
    warunki, dobrze wykorzystująca pasze
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NA  
SKRZYŻOWANIU 
DRÓG…

…przy polnych rowach, ukryte między drzewami, zarośnięte czasem… 

Jedne nowe i okazałe, inne skromne, proste i chylące się ze starości.  

Nie ma chyba elementu bardziej charakterystycznego dla naszego 

krajobrazu. Krzyże i kapliczki przydrożne wrosły w polskość i trwają 

w niej od wieków. Dlaczego je postawiono? Komu wskazywały drogę? 

Czego były świadkiem, a czego pamięcią? 

Nowa Wola, Stefanowo, Mroków, Janczewice, Władysławów…  

codziennie je mijamy, a one trwają i patrzą.



moja Lesznowola
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Najważniejszy  
jest

 RUCH

Zawsze uważałem, że wyniki sportowe  
nie są tak ważne, jak ruch. 

Najważniejsze, żeby wszyscy się ruszali, 
żeby byli sprawni fizycznie.
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Centrum Sportu w Gminie  
Lesznowola. Obiekt, którego może 
nam pozazdrościć nie tylko wiele 
gmin, ale też wiele miast powiato-
wych. Dyrektorem Centrum jest 
Rafał Skorek. Nazwisko, które kibi- 
com piłki siatkowej natychmiast 
kojarzy się z Edwardem Skorkiem. 
Członkiem siatkarskiej Galerii Sław 
„Volleyball Hall of Fame”, trzykrot-
nym olimpijczykiem, wielokrotnym 
mistrzem Polski, kapitanem drużyny, 
która zdobyła mistrzostwo świata  
w 1974 roku w Meksyku i w dwa la- 
ta później mistrzostwo olimpijskie  
w Montrealu. 

Rafał Skorek jest synem zasłu- 
żonego sportowca, ale woli mówić  
o tym, jak rozwinął się sport w naszej  
gminie, ile przybyło obiektów spor-
towych, jakich mamy fantastycznych 
ludzi zajmujących się sportem i jak 
rozruszano mieszkańców naszej gmi- 
ny, którzy nie tylko chętnie przycho-
dzą jako kibice na zawody swoich 
dzieci, ale którzy także ideę – sport 
to zdrowie – wcielają w życie.

Mama pana Rafała, Bogumiła 
Dąbrowa, była mistrzynią Polski  
w gimnastyce sportowej, więc siłą 
rzeczy mały Rafał często z rodzica-
mi bywał na zawodach, obozach i tre- 
ningach. Jeździł z nimi po Polsce  
i świecie. Oglądał wiele sportowych 
hal. Dziś jest gospodarzem Centrum 
Sportu w Mysiadle. 

Trudno się dziwić, że sportowe 
życie zaczął od siatkówki. Treningi 
rozpoczął w czwartej klasie szkoły 
podstawowej, a na pierwsze przypro-
wadzała go mama. Grał w drugoligo-
wych klubach i w ekstraklasie, ale od 
początku miał świadomość, że wiele 
w siatkówce nie zwojuje – choć gra 
do dziś –bo do rasowego siatkarza 
brakuje mu trochę centymetrów. My-
śląc o przyszłości, skończył zarzą-
dzanie i podjął pracę.

LESZNOWOLA
Do Lesznowoli trafił pod koniec 

sierpnia 2003 roku. Przy szkole w Ła- 
zach oddawano wówczas do użytku 
pierwszą halę sportową o wymiarach 

25 na 45 metrów, spełniającą wa- 
runki hal do gier zespołowych. 

Zaczynał się dobry okres dla 
rozwoju sportu w naszej gminie. 
Początki pan Rafał wspomina tak.

– Zawsze uważałem, że wyniki 
sportowe nie są tak ważne są, jak 
ruch. Najważniejsze, żeby wszyscy 
się ruszali, żeby byli sprawni fizycz-
nie. Jestem przekonany, że to jest 
najważniejsze i jest że to podstawa 
wszystkiego. Zaczęliśmy od rozru-
szania sportu szkolnego.

Pamiętam mój pierwszy udział  
w zebraniu Szkolnego Związku Spor- 
towego Powiatu Piaseczyńskiego. 
Przedstawiłem wtedy wniosek, aby 
Lesznowola startowała w zawodach 
Szkolnego Związku Sportowego ja- 
ko osobna gmina. Spotkałem się  
z entuzjastycznym poparciem nauczy- 
cieli WF naszej gminy, których na 
tym zebraniu poznałem. I od tej pory 
byliśmy samodzielni. Nie startowali-
śmy w rozgrywkach z Piasecznem.

Zorganizowaliśmy własne Mi-
strzostwa Gminy Lesznowola i ten, 

Mówią, że niedaleko pada 
jabłko od jabłoni, i w wielu 
wypadkach jest to prawda. 
Dzieci aktorów zostają  
aktorami, lekarzy lekarza-
mi, sportowców sportow-
cami. Ten wypadek jest 
jednak trochę inny. Jabłko 
wprawdzie spadło niedale-
ko jabłoni, ale potoczyło  
się własną drogą.

moja Lesznowola
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kto wygrywał, startował w mistrzo-
stwach powiatowych.

Cztery szkoły – w Mrokowie,  
Łazach, Lesznowoli i Nowej Iwicz-
nej – rywalizowały ze sobą w regula-
minowych dyscyplinach sportowych 
SZS. Zaczął się prawdziwy sport,  
a nie zawody w workach przy okazji 
festynów.

Ze sportem szkolnym ruszyły 
uczniowskie kluby sportowe. Zamysł 
był taki, żeby rozwijać te, które już 
działały, czyli LUKS „SET” Leszno-
wola z sekcją siatkową i szachową, 
Walka Kosów z sekcją piłki nożnej 
i UKS Nowa Iwiczna z sekcją judo 
i piłki nożnej, ale też przy każdej 
szkole tworzyć nowe, uczniowskie 
kluby sportowe. 

Ponieważ nie było w tamtym 
okresie dotacji do klubów, pomagali-
śmy tak, jak było można. Kupowali- 
śmy stroje, angażowaliśmy na zawody  
sędziów, organizowaliśmy turnieje, 
kupowaliśmy puchary.

Zaczęliśmy też akcję rozrusza- 
nia mieszkańców gminy. Na boisku 
w Nowej Woli odbywały się w week-
endy zawody piłki nożnej, kończone 
wspólnym grillowaniem.

Wspólnie z Darkiem Pawelcem, 
nauczycielem WF ze szkoły w No-
wej Iwicznej, zorganizowaliśmy też 
pierwszy mini maraton. Był to bieg 
uliczny przy urzędzie gminy. 

Muszę wymienić jeszcze jednego 
entuzjastę sportu, byłego lekkoatle- 
tę, nauczyciela WF w szkole w Mro-
kowie, Marcina Fudaleja. Wprawdzie 
zawsze rywalizowali z Darkiem  
Pawelcem, ale to dzięki nim sport  
w gminie zaczął się rozwijać. 

Marcin doprowadził do tego, że 
zorganizowaliśmy mityng lekkoatle-
tyczny w skoku wzwyż. Nie było  
jeszcze wtedy stadionów, więc mi- 
tyng odbył się w hali w Łazach. 
Zresztą wszystkie większe imprezy  
robiliśmy w hali przy szkole w Ła- 
zach. Ja wtedy miałem tam swoją 
siedzibę.

Starałem się zapraszać do nas 
sławnych sportowców, olimpijczy-
ków. Na ten mityng w skoku wzwyż 
przyjechał do nas Jacek Wszoła. Był 

również Sylwester Bednarek. Przy-
jechał też Tomasz Majewski, który 
prowadził z dzieciakami rozgrzewkę. 
Wprawdzie nie był jeszcze mistrzem 
olimpijskim, ale tak jakoś się skła- 
dało, że kto do nas przyjeżdżał, 
wkrótce osiągał sukcesy. 

Jasne, że mówiąc o sporcie w gmi- 
nie, nie mogę pominąć bliskiej moje-
mu sercu siatkówki. W porozumieniu 
z klubem uczniowskim LUKS „SET” 
Lesznowola, z współzałożycielem 
klubu, wielkim miłośnikiem spor- 
tu, dyrektorem Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Lesznowoli Bogumiłem 
Palczakiem, oraz nauczycielami Iwo-
ną Radziewicz, Andrzejem Radzie-
wiczem i trenerem Pawłem Janusem 
zaczęliśmy organizować turnieje 
siat-karskie młodziczek i kadetek. 
Nowością był turniej siatkarski dla 
amatorów. W tym roku, we wrześniu  
odbędzie już po raz czternasty. 
Wiele razy gośćmi honorowymi tych 
zawodów byli znakomici siatkarze, 
również olimpijczycy ze złotej dru-
żyny Wagnera. 

W ramach finału „Akcji zima” 
w nowej hali w Mysiadle gościliśmy 
zespół AZS Politechniki Warszaw-
skiej z mistrzem świata Pawłem Za-
gumnym. Było to otwarte spotkanie, 
na które przybyły nie tylko nasze 
drużyny siatkarskie, ale i kibice.

Kolejnym turniejem, który zor-
ganizowaliśmy wraz z entuzjastami 
sportu i nauczycielami WF, był Mię-
dzynarodowy Turniej Judo. W tym 
miejscu muszę koniecznie wymie- 
nić nazwisko prezesa Uczniowskiego 
Klubu Judo Iwiczna, pana Artura 
Brzezińskiego. Brązowego medalistę  
mistrzostw Europy w drużynie. 
Człowieka, który na mistrzostwach 
w dziesiątej sekundzie walki powalił 
na matę świeżo upieczonego indywi-
dualnego mistrza Europy.

Te imprezy weszły już na stałe  
do naszego kalendarza.

Piłka nożna jest wszędzie, więc 
jest i u nas, łącznie z najmłodszymi 
klubami FC Lesznowola i KS KR 
Sport Iwiczna.



Jak na wiejską gminę, jaką jest  
Lesznowola, mamy bardzo dobrze  

rozbudowaną bazę sportową,  
której może nam pozazdrościć  

nie jedna gmina. 
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CENTRUM SPORTU
Do ubiegłego roku sportem  

w gminie opiekował się Zespół Ob- 
sługi Placówek Oświatowych, w któ-
rego organizację wpisany był sport. 
Ponieważ zadań doszło tyle, że nie 
sposób było to wszystko w ramach 
zespołu ogarnąć, utworzono Cen-
trum Sportu w Gminie Lesznowola.

Cały obiekt, w którym jesteśmy,  
nazywa się Centrum Edukacji i Spor- 
tu. Ja jestem dyrektorem gminnej 
jednostki budżetowej, która nazywa  
się Centrum Sportu w Gminie Le- 
sznowola. Ta jednostka, wśród wie- 
lu zadań, ma także zawiadywanie 
obiektami sportowymi na terenie 
całej gminy.

Mamy dwa stadiony lekkoatle-
tyczne – w Lesznowoli i Nowej 
Iwicznej. Mamy trzy hale sportowe 
w Mysiadle, Łazach i Lesznowoli. 
Już we wrześniu będzie oddana do 
użytku czwarta hala, w Mrokowie, 
z kompleksem boisk. Mamy boiska 
sportowo-rekreacyjne i boisko  

w Nowej Woli tylko dla klubów.  
Muszę dodać, że w Łazach mamy  
też boisko Orlik, a właściwie Orzeł, 
bo oprócz boiska do piłki nożnej  
i wielofunkcyjnego boiska do siat- 
kówki i koszykówki tak jak w orli-
kach, ma ono jeszcze dwa korty do 
tenisa, boisko do siatkówki plażowej 
i 60-metrową bieżnię zakończoną 
skocznią w dal.

Mamy też 24 place zabaw, a przy 
nich tworzymy siłownie zewnętrzne. 

W Mysiadle mamy skatepark, 
czyli profesjonalny tor do jazdy na 
rolkach i deskorolkach. 

Jak na wiejską gminę, jaką  
jest Lesznowola, mamy bardzo dob- 
rze rozbudowaną bazę sportową, 
której może nam pozazdrościć nie 
jedna gmina. 

O sporcie w gminie i o obiektach 
sportowych moglibyśmy rozmawiać 
długo, ale warto na zakończenie po- 
wiedzieć jedno. Nie wynik jest naj- 
ważniejszy. Chodzi o to, by chudy 
i gruby, młody i senior mogli grać. 

Mogli się ruszać. Najważniejszy  
jest ruch. Wynik cieszy, ale dla mnie  
najważniejsze jest stworzenie warun-
ków, by wszyscy, od najmłodszych 
do najstarszych, mogli uprawiać 
sport. Mogli ćwiczyć. Mogli się ru- 
szać – mówi Rafał Skorek dyrektor 
gminnego Centrum Sportu. – Sam 
świeci przykładem, obecnie dalej 
czynnie bierze udział w rozgryw-
kach MZPS w 3-ligowej drużynie 
UKS Powsinek-Wilanów.

Kiedy jeździ się samochodem  
po terenie naszej gminy, co chwilę 
można zobaczyć kogoś, kto biega. 
Biega samotnie, a można w grupie. 
W soboty o dziewiątej rano niewiel-
ka grupa zwolenników slow joggin-
gu, czyli wolnego biegu, spotyka się 
na górkach w Magdalence. Pod fa-
chowym okiem instruktorki zaczyna 
od rozgrzewki, rozciągania, a potem 
rusza szlakiem przez las. Każdy mo- 
że do tej grupy dołączyć. Najważniej- 
szy jest bowiem ruch. ■
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PÓŁKOLONIE 
„DOBREJ WOLI”
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Mają po kilka i kilkanaście lat, czasem więcej. Pochodzą  
z różnych części województwa mazowieckiego. Do Lesznowoli 
przyjeżdżają na swoje wakacje. Niektórzy po raz kolejny.  
65 dzieci przez miesiąc od 8.00 – do 16.00 spędzało czas na 
zabawie, wycieczkach i integracji.
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Od 12 lat Stowarzyszenie „Dobra Wola” organizuje  
w naszej gminie półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych. 

– Jeśli rodzice chcą dzieci przysyłać do mnie z Waw-
ra czy z Milanówka, to albo tam gdzie mieszkają, nie ma 
takich zajęć, albo nasze zajęcia im się bardzo podobają 
– mówi Jacek Zalewski , założyciel Stowarzyszenia i tata 
niepełnosprawnego Kuby, o którym pisaliśmy w lipco-
wym wydaniu „mojej Lesznowoli”.

Półkolonie zrodziły się z potrzeby zorganizowania 
czasu dla dzieci niepełnosprawnych, który nie będzie 
kolejnym turnusem rehabilitacyjnym i nie będzie dzielił 
kolonistów w zależności od stopnia upośledzenia. Każ-
dego dnia przez miesiąc 5 busów w różnych kierunkach 
wyjeżdża po dzieci, a po południu, po zajęciach roz-
wozi je do domów. Bez takiego transportu trudno sobie 
wyobrazić inne rozwiązanie. Nie jest przecież możliwe, 
aby dziecko głębiej upośledzone wsiadało do autobusu 
i jechało np. z Tarchomina przez półtorej godziny do 
Lesznowoli. 

 – Drugim ważnym elementem jest kadra. Trzeba 
mieć dobrą i taką mamy – zapewnia Jacek Zalewski. Ka-
dra jest ważna, i mówię to do przyszłych organizatorów, 
bo chciałbym, żeby podobne kolonie powstawały gdzie 
indziej. Wtedy dzieci nie musiałyby jeździć półtorej 
godziny w jedną stronę. Tej kadry musi być dużo. Normy 
mówią o 8 dzieciach na opiekuna. U nas jest dwoje, troje 
dzieci na opiekuna, a w niektórych przypadkach nawet 
jeden na jedno dziecko. Każde dziecko jest przecież inne.

Na półkoloniach obowiązuje jedna zasada. To ma być 
czas dla dzieci i dzieci mają się tu dobrze bawić. 

– One są zupełnie pozbawione hipokryzji, niczego 
nie udają i taka sytuacja ma tylko dobre strony. Od razu 
wiemy, czy coś robimy dobrze czy źle. I wtedy wzmac-
niamy to, co się dziecku podoba, a eliminujemy to, co 
się nie podoba. Nie mamy planów, żeby te dzieci czegoś 
nauczyć. One mają wakacje. Oczywiście zabawa uczy.  
Tu zabawa jest cały czas, tu się dzieją rzeczy, które spra-
wiają radość, jeżeli coś nie sprawia radości dziecku, to 
staramy się to zmienić. 

Półkolonie zrodziły się z potrzeby 
zorganizowania czasu dla dzieci 

niepełnosprawnych, który nie będzie 
dzielił kolonistów w zależności  

od stopnia upośledzenia. 

moja Lesznowola
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…osoby niepełnosprawne intelektualnie to takie,  
u których metryka nie ma znaczenia. 

Na półkoloniach obowiązuje jeszcze druga zasada, 
która systematycznie wprowadzana jest w życie.

 – Każdą aktywność, którą rozpoczynamy, zaczyna-
my od dzieci, które się nie upominają, czyli najgłębiej 
zaburzonych. Jeżeli o nich nikt nie zadba, one o siebie  
nie zadbają. Ostatni są ci, którzy najgłośniej krzy- 
czą – ja, ja, ja… 

Półkolonie w Lesznowoli w tym roku odbyły się po 
raz 12 i za każdym razem uczestników czekało coś nowe-
go. Podstawą jest ruch. Ale półkolonie to przede wszyst-
kim wyjazdy w ciekawe miejsca, spotkania z ludźmi  
i nowe bodźce. 

– Pierwszego dnia przyjechała firma Jarper – nowo-
czesne śmieciarki. Wszystko pokazywali. Dla tych dzieci 
to jest atrakcja. Mogą sobie wsiąść do szoferki, a potem 
kiedy widzą taką śmieciarkę, to wiedzą, że tam siedzieli. 

Przyjechali strażacy. Polewaliśmy się wodą. W ze- 
szłym roku jak było ciepło, to co drugi dzień strażacy 
robili nam kurtynę wodną. Była u nas policja, byliśmy  
na tężniach w Konstancinie, tam jest taki małpi gaj. 

Odwiedziliśmy marszałka Struzika i Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Byliśmy na kajakach  

w Piasecznie. Tam jest plaża, akwen i my z tymi dziećmi 
pływamy. Jest radość i jest woda. Byliśmy w Białobrze-
gach radomskich i tam też kajaki, pontony, WOPR. 

W tym roku ze względów pogodowych nie było ba- 
lonów. Ale pojechaliśmy do Aeroklubu Radomskiego  
i oglądaliśmy małe samolociki. Był wyjazd do ZOO  
i pod Toruń do Gospodarstwa Państwowych Kół Łowiec-
kich. Tam hodują dzikie zwierzęta. Mają mateczniki. 
Tam są jelenie, dziki, zające, sarny i bażanty. Potem  
te zwierzęta są wypuszczane na wolność. 

Odwiedziliśmy też Podlasie i pustelnię Skit w Od-
rynkach niedaleko rozlewisk Narwi. Tam był nagrywany 
film opowieści na Narnii.

Przyjeżdżają do nas motocykliści z bractw motocy-
klowych. Jeden dzień to dzień kolonisty i spotkanie  
z rodzicami. W tym roku robiliśmy pamiątkowe meda- 
le. Tu mamy kalendarz, a na nim opisane wszystko, gdzie 
będziemy. Na przykład środa lub czwartek straż pożar-
na. To też jest dla nich nauka, jak postępować z osobą 
niepełnosprawną w czasie pożaru. 

Ostatni dzień kolonii to żagle. Jachtklub Polska od- 
dział Warszawa zaprosił nas do Jadwisina. Właściciele 
żaglówek zapraszają dzieci na swoje żagle i pływamy. 
Codziennie o 14.30 był spacer. Zwalniał tylko deszcz, 
który padał – wymienia jednym tchem Jacek Zalewski.

Na półkolonie przyjmowane jest każde dziecko i nie 
ma tu granicy wieku, bo jak mówią organizatorzy osoby 
niepełnosprawne intelektualnie to takie, u których me-
tryka nie ma znaczenia. 

– Jeśli ktoś mówi, że osoba 25 letnia to już nie dziec-
ko, to znaczy, że nie rozumie istoty problemu. Nie wolno 
tych ludzi oceniać na podstawie metryk, ale ze względu 
na stopień niesamodzielności i wtedy jest wszystko łat- 
wiejsze. – Jedyne ograniczenie w przyjmowaniu uczest-
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ników na półkolonie to odpowiedzialność. – Nie przyj-
mujemy dzieci, których dysfunkcja mogłaby narazić 
ich życie i zdrowie. Czyli np. jeżeli ktoś ma napady 
padaczkowe, to dla dobra tego dziecka odmówię. Nie ma 
znaczenia potencjał intelektualny. Nie wybieramy dzieci, 
które mówią wierszyki, a te które nie potrafią, odrzucamy. 

Półkolonie w Lesznowoli dobiegły końca z pierw-
szym wrześniowym dniem. Za rok kolejne. Jeszcze 
wcześniej 12. półkolonie zimowe. Niektórzy już nie 
mogą się doczekać. ■
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Widzę siebie 
w kolorach 
   ziemistych
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Czasem jest tak, że pasja towarzyszy 
nam od dziecka. Czasem kształtuje 
się dopiero latami. Bywa też tak, że 
rodzi się nagle, pod wpływem jakichś 
zewnętrznych bodźców. Tak było tym 
razem. Pani Agnieszka przeprowadziła 
się do Sękocińskich Lasów. Sprzedała  
mieszkanie w centrum Warszawy i ku-
piła dom pośród wysokich sosen.  
Tu narodziła się pasja. To powietrze,  
ta zamiana miasta na wieś, ta cisza, to 
wszystko spowodowało, że odnalazła 
kolory w świecie.
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Każde opowiadanie musi mieć jakiś początek. Więc na począt-
ku były studia: germanistyka, a potem podyplomowe zarządzanie  
i logistyka. Od dwudziestu lat Agnieszka Michejda pracuje w firmie,  
która jest dystrybutorem aparatów słuchowych na Polskę.

MALARSTWO
Patrząc na zamieszczone w tym artykule zdjęcia, można się już  

domyślić, że to ono stało się pasją pani Agnieszki. Ale samo określe- 
nie „malarstwo” nie jest w tym wypadku określeniem kompletnym. 

– Rok temu wymyśliłam tworzywo, z którym pracuję. W ser-
wisie, po naprawie aparatów słuchowych zostają plastikowe części. 
Właśnie ich używam. Wtapiam je w obrazy za pomocą kleju, farby 
i mas plastycznych. W punktach, do których wysyłamy nasze 
aparaty słuchowe, wisi kilkadziesiąt moich obrazów. Przyjaciołom 
ich nie daję. Oni nie czują tego tworzywa, ale ci, którzy pracują 
na co dzień z aparatami, albo ich pacjenci, oni już widzą na takim 
obrazie fragmenty dobrze znanego sprzętu. 

Czy ktoś jeszcze tworzy podobne obrazy, trudno powiedzieć. 
Pani Agnieszka też nie wie. Ponieważ firma, w której pracuje, pod- 
lega firmie w Szwajcarii, tam też wysłała zdjęcia swoich prac. Oni 
też pierwszy raz z czymś takim się spotkali. O obrazach z elemen-
tami aparatów słuchowych nie słyszeli też w innych krajach, w któ- 
rych szwajcarska firma ma swoje przedstawicielstwa.

– Różne rzeczy ludzie robią, ale sztuki z aparatami nie łączą. 
Chociaż nie wiem, czy można to nazwać sztuką – zastanawia się 
pani Agnieszka. – Ja do sztuki podchodzę intuicyjnie. Najlepiej  
mi się maluje na zewnątrz. W mieszkaniu nie ma takiej dobrej 
atmosfery. Używam własnych technik ,na przykład lubię malować 
palcami. Na początku w moich pracach był okres pstrokaty, po- 
tem poszłam w kierunku nowoczesności, a teraz w stronę kolorów 
i aparatów.

Na tym obrazie jestem ja. Ja siebie tak widzę. W kolorach 
ziemistych. A tu są obrazy, w które wkomponowałam korę drzew 
i szyszki, w te zioła, w te ptasie pióra. A ten nazwałam „Weź się 
w garść”. Nie trać swojego życia na niepotrzebne rzeczy, tylko się 
ogarnij.

Pani Agnieszka stara się więc życia nie tracić, a najpełniej wie, 
że żyje, kiedy podróżuje. Wtedy oczy napawa kolorami.
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…mnie najbardziej pasjonuje obcowanie z lokalnymi ludźmi. 
Poznawanie ich kultury, obyczajów, bywanie u nich w domach. 

Jeśli my jesteśmy otwarci, to i oni nas otwarcie przyjmują. 

PODRÓŻE
– Kiedy zaczęłam podróżować, nie pamiętam. Na studiach, tyle 

tylko, że to były podróże z biurami podróży. Nie byłam na tyle od-
ważna, żeby zapakować plecak i jechać. Tak zwiedziłam całą Euro-
pę i zaczęłam zwiedzać świat. A potem była moja pierwsza podróż 
do Indii. To było 10 lat temu, z biurem podróży. I to była ostatnia 
taka podróż. W tej indyjskiej podróży poznałam przyjaciółkę, połą- 
czyła nas pasja i postanowiłyśmy zaryzykować. Pojechałyśmy drugi  
raz do Indii. Same. I to było wyzwanie. 

Podróż po Indiach jest bardzo trudna. Podróżowałyśmy lokal-
nymi autobusami z Hindusami, czasem po kilkanaście godzin  
w okropnych warunkach. Ale mnie najbardziej pasjonuje właśnie 
obcowanie z lokalnymi ludźmi. Poznawanie ich kultury, obycza-
jów, bywanie u nich w domach. Jeśli my jesteśmy otwarci, to i oni 
nas otwarcie przyjmują. 

Laos, Kambodża, Birma, Tajlandia, Wietnam, i ta najpiękniej- 
sza wyprawa – na indyjskie Andamany. Ten brak cywilizacji, brak 
samochodów, tylko riksze, rowery i spokój. To jest to, co pani 
Agnieszka uwielbia najbardziej. W takim świecie szuka inspiracji. 
To podróże bardziej duchowe, mniej artystyczne. 

Na globusie w pokoju wyznaczony jest kolejny cel. Japonia. To 
będzie taka babska, styczniowa wyprawa. Jakie kolory będą miały 
obrazy po powrocie? Ten po powrocie z Iraku był granatowy. ■
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Druga niedziela września w Mrokowie. Doroczna im- 

preza pod hasłem „Strażacy po pracy”. Loteria fanto- 

wa mająca swoją tradycję od 1932 roku była i tym 

razem główną atrakcją niedzieli. Nieźle napracowali się 

strażacy, by zebrać 3,5 tysiąca fantów, bo ta loteria to 

loteria szczególna.

Fanty dają mieszkańcy. Jedni, tak jak Stanisław  
Kiljańczyk, zaznaczyli swój wkład, dając jako fant ku- 
cyka, ktoś inny dał małą kozę, a ci co nie mieli kucyka  
i kozy, dawali co mieli. Pieniądze, owoce, przetwory 
domowe. Firmy dawały to, co produkują, albo to, czym 
handlują. Kolejka po losy, z których każdy był wygrany, 
była bardzo długa, a kolejka tych, którzy odbierali paczki  
z nagrodami – jeszcze dłuższa. 

W konkursie rodzinnym nagrodą sołectwa Mroków 
był skuter. 

Na scenie występował lubiany zespół piosenki 
biesiadnej Mrokowiacy, a wieczorem zespół CLASSIC. 
Potem były tańce.
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Strażacy z OSP w Mrokowie, gospodarze imprezy, 
też mieli swój popisowy występ, tyle że nie na scenie,  
a na rondzie w Mrokowie, w pokazie ratownictwa dro-
gowego. Pokazali to, w czym są naprawdę dobrzy. Jak 
ratują ludzi z wypadków samochodowych, do których 
wyjeżdżają średnio trzy razy w miesiącu. Warto zazna- 
czyć, że OSP w Mrokowie, jeśli chodzi o udział w ak- 
cjach ratujących ludzi z wypadków samochodowych, 
należy do elitarnych jednostek w kraju.



Zadowoleni z imprezy byli wszyscy.  

Organizatorzy i bawiący się do późnych  

godzin wieczornych mieszkańcy  

Mrokowa i okolic.
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jabłko 
czy 

gruszka 

Antonówki i Renety, Golden Delicious, Lobo i Papierówka, Kosztela, Kronselska,  

Szampion i Ligol… Każda odmiana jest inna. Różni je kolor skórki, odcień miąższu, smak  

i pora dojrzewania.
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Nie ma chyba bardziej polskiego owocu niż jabłko. A jeśli jest jabłko, to muszą być  

i gruszki. Bo świat już tak jest stworzony, że jedni wolą jabłka, a inni jedzą gruszki.  

Są więc Konferencje i Klapsy. Są Bergamotki i Józefinki, Lukasówki, Komisówki i późne 

Paryżanki. Odmiany wczesne i jesienne, o skórce czerwonej, żółtej i zielonej. Jedne  

o miąższu słodkim i winnym, inne lekko kwaskowe.

SKŁADNIKI
2	jabłka,	trzy	żółtka,	2	łyżki	bułki	tartej,	2	łyżki	mąki,	1/2	szklanki	
mleka,	1/2	łyżeczki	proszku	do	pieczenia,	olej	do	smażenia,	 
cukier	puder

Jabłka	umyj,	obierz	i	zetrzyj	na	tarce	o	dużych	oczkach.	Dodaj	bułkę	
tartą,	mąkę	wymieszaną	z	proszkiem	do	pieczenia,	mleko	i	żółtka.	
Wymieszaj	wszystkie	składniki.	Na	patelni	rozgrzej	olej	i	kładź	łyżką	
porcje	masy.	Uformuj	niezbyt	grube	placuszki.	Usmażone	placuszki	
posyp	cukrem	pudrem.

PLACUSZKI Z JABŁKAMI

SKŁADNIKI
Ciasto kruche:	1/2	kg	mąki,	kostka	masła,	3/4	szklanki	cukru,	
łyżeczka	proszku	do	pieczenia,	dwa	jajka,	łyżka	miodu,	cukier	
waniliowy
Jabłka: półtora	kilo	jabłek,	10	dag	rodzynek,	3/4	szklanki	cukru,	
łyżeczka	cynamonu

Wszystkie	składniki	na	ciasto	wymieszaj	ze	sobą,	dobrze	zagnieć,	
uformuj	kulkę	i	włóż	do	lodówki	przynajmniej	na	godzinę.
Półtora	kilo	jabłek	obierz	ze	skórki	i	wykrój	gniazda	nasienne.	
Jabłka pokrój	w	kostkę	i	wrzuć	do	garnka.	Dodaj	cukier	i	wszystko	
podlej	odrobiną	wody.	Gotuj	przez	około	15	minut.	Dodaj	rodzynki	 
i	cynamon.	Wymieszaj.
Ciasto	wyjmij	z	lodówki	i	podziel	na	dwie	części.	Jedną	rozwałkuj	 
i	wylep	nią	wysmarowaną	tłuszczem	blachę.	Ułóż	jabłka.	 
Rozwałkuj	drugą	połowę	ciasta	i	połóż	na	wierzch.
Szarlotkę	piecz	w	piekarniku	rozgrzanym	do	temperatury	180	stopni	
przez	40-	50	minut.	Po	wystygnięciu	oprósz	cukrem	pudrem.

SZARLOTKA
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SKŁADNIKI
Nadzienie:	4	gruszki,	łyżka	masła,	cynamon,	2	łyżki	cukru
Ciasto:	50	dag	mąki,	25	dag	masła,	3	żółtka,	łyżka	śmietany
Kruszonka: 7	dag	cukru,	7	dag	masła,	15	dag	mąki,	łyżka	cukru	wanilinowego

Gruszki	umyj,	obierz,	pokrój	na	ósemki	i	oczyść	z	pestek.	Na	rozgrzaną 
patelnię	wsyp	2	łyżki	cukru	i	rozpuść	go	na	karmel.	Dodaj	łyżkę	masła	 
i	pokrojone	gruszki.	Smaż	je	przez	trzy	minuty.	Posyp	cynamonem	i	odstaw,	
żeby	przestygły.	Przygotuj	ciasto.	25	dag	masła	zmiksuj	z	łyżką	śmietany	 
i	trzema	żółtkami.	Taką	masę	dodaj	do	50	dag	mąki	i	wyrób	ciasto.	 
Weź	tortownicę	o	średnicy	20	cm	i	wyłóż	ciastem	jej	dno	i	boki.	 
Potem	przełóż	na	nią	przestudzone	gruszki.	Czas	na	kruszonkę.	Ugnieć	 
widelcem	7	dag	masła,	7	dag	cukru,	łyżeczkę	cukru	wanilinowego	(zamiast	
niego	można	dodać	kilka	kropel	ekstraktu	waniliowego)	i	15	dag	mąki.	Roz-
krusz	masę	na	gruszkach.	Tortownicę	wstaw	do	piekarnika	i	piecz	przez	 
godzinę	w	190	stopniach.

CIASTO Z GRUSZKAMI  
I KRUSZONKĄ

CIESZMY SIĘ  

OSTATNIMI  

OWOCAMI LATA

SKŁADNIKI
łyżeczka	czarnej	herbaty,	2	goździki,	szczypta	cynamonu,	kilka	plasterków	
suszonego	jabłka

Herbatę,	cynamon	i	goździki	wsyp	do	zaparzacza.	Zalej	prawie	wrzącą	wodą	 
i	dorzuć	kilka	plasterków	suszonego	jabłka.	Zakryj	wszystko	spodeczkiem	 
i	odstaw	na	3-5	minut.	Herbata	na	chłodne	wieczory	gotowa.

HERBATA Z SUSZONYMI JABŁKAMI 
NA CHŁODNE WIECZORY
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SKŁADNIKI
1	kg	gruszek,	35	dag	mąki,	10	dag	masła,	10	dag	gorzkiej	
czekolady,	15	dag	cukru,	35	dag	mąki,	6	jajek,	10	dag	
zmielonych	orzechów,	2	łyżki	proszku	do	pieczenia,	torebka	
cukru	wanilinowego,	sok	z	1	cytryny,	cukier	puder	do	
posypania.

Utrzyj	masło	z	cukrem	wanilinowym	i	dodawanymi	kolejno	
jajkami.	Wymieszaj	mąkę	z	proszkiem	do	pieczenia,	startą	
czekoladą,	zmielonymi	orzechami	i	dodawaj	stopniowo	do	
utartego	masła.	Ubij	pianę	z	jajek.	Dodaj	do	ciasta	i	delikat- 
nie	wymieszaj.	Przygotuj	blachę.	Wyłóż	pergaminem	i	roz- 
smaruj	ciasto	na	grubość	4-5	cm.	Umyte	gruszki	obierz	 
ze	skórki.	Przekrój	na	połówki	i	usuń	gniazda	nasienne.	Po-
krój	na	cząstki	i	skrop	sokiem	z	cytryny.	Rozłóż	na	powierz- 
chni	ciasta.	
Włóż	do	nagrzanego	do	180	stopni	piekarnika	i	piecz	przez	
45	minut.	Wyjmij,	ostudź	i	posyp	cukrem	pudrem.

SKŁADNIKI
3	jabłka,	cynamon,	półtorej	szklanki	mąki,	1/4	szklanki	cu-
kru,	1	jajko,	1/4	łyżeczki	proszku	do	pieczenia,	15	dag	masła	
Dodatkowo:	cukier	puder,	brązowy	cukier,	jajko

Mąkę	wymieszaj	z	proszkiem	do	pieczenia	i	cukrem.	 
Przesiekaj	z	masłem.	Dodaj	jajko	i	zagnieć	ciasto.
Jabłka	umyj,	obierz,	każde	przekrój	na	6	części	i	oprósz	
cynamonem.	Rozwałkuj	ciasto	na	oprószonym	mąką	blacie.	
Weź	szklankę	i	wykrój	z	niej	18	krążków.	Na	połówce	każ-
dego	krążka	połóż	cząstkę	jabłka	i	przykryj	drugą	połówką	
ciasta.	Takie	półksiężyce	połóż	na	blasze,	posmaruj	jajkiem	
i	oprósz	brązowym	cukrem.	Piecz	przez	20-25	minut	w	tem-
peraturze	200	stopni.	Kiedy	ciasteczka	przestygną	posyp 
je	cukrem	pudrem.

PLACEK CZEKOLADOWY 
Z GRUSZKAMI

JABŁKOWE KSIĘŻYCE

Z tych owoców 

można wyczaro- 

wać wszystko. 

Wspaniałe soki, 

przepyszne ciasta, 

racuchy, dodatki  

do mięs, przetwo- 

ry na zimowe  

wieczory, musy  

i nalewki. 

moja Lesznowola



moja Lesznowola

Na zdjęciu rzeka Utrata, Mroków


