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Gmina w obiektywie Cieszmy się tym widokiem, 
póki kukurydziane pola  

są jeszcze w krajobrazie 
naszej gminy.
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Od Redakcji
No to mamy jesień. Zaczęła się optymistycznie, bo wraz z nią 

rozpoczął się wielki, nieprzerwany festiwal obietnic i będzie trwał 
aż do 13 października. Do dnia wyborów będziemy słuchali, jakie 
to piękne, dostatnie, zdrowe i długie życie przed nami, jeśli spełni-
my obywatelski obowiązek, pójdziemy do urn wyborczych i przy 
właściwym nazwisku postawimy krzyżyk.

Co to znaczy właściwe nazwisko? Odpowiedź zależy od tego, 
kto pyta i kto odpowiada. Obowiązujący i pieczołowicie pielęgno-
wany podział społeczeństwa na „My” i „Oni” wyklucza jakąkol-
wiek obiektywną odpowiedź. „My” zapewnimy dobrobyt i szczęśli-
we życie – „Oni” ponurą przyszłość.

Kto chce, niech wierzy. Przymusu póki co nie ma, więc nikt 
nam nie będzie podpowiadał, w której kartce mamy zakreślić 
krzyżyk. „Słuchajcie i zważcie u siebie” – pisał Adam Mickiewicz. 
Warto to sobie do wyborów powtarzać, bo jak sobie pościelimy,  
tak się wyśpimy.

We wrześniowym numerze kolejne opowieści o ludziach z pa-
sją, którzy są w naszej gminie. Zaczynamy od wyjątkowej rodziny 
z Jabłonowa, która czerpie radość z latania i opowiadamy o mło-
dym Wietnamczyku, który w Polsce znalazł drugą ojczyznę. 

Przedstawiamy energiczną mieszkankę Magdalenki, która nie 
zgadza się z powiedzeniem, że starość się Panu Bogu nie udała, 
równie energiczną mieszkankę Zamienia, która stworzyła Leszno-
wolską Kooperatywę i pewnego pana, który biegając po Magdalen-
ce, odkrył sposób na życie.

Miłośnikom kotów polecamy opowieść o syberyjskich piękno-
ściach z Lesznowoli. 

Ponadto jak zwykle fotorelacje z imprez, które odbyły się  
w gminie, a w kuchni tym razem sięgniemy po „owoc zakazany”.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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– Pierwszy skok ze spadochronem pamiętam bardzo dobrze.  
Nie miałam pojęcia, czego się mogę spodziewać. Jak to będzie 
za tymi drzwiami, gdy skoczę? Czy będę w stanie sama otworzyć 
spadochron? Czy będę umiała utrzymać odpowiednią sylwetkę? 
Nie wiedziałam nic. Wypadłam z samolotu jak worek kartofli  
i miałam podobno zamknięte oczy – opowiada Karina Laszuk  
z Jabłonowa, a słuchają tego mąż Marcin i córki, Magda i Julka. 
Z tej czwórki nie skacze ze spadochronem tylko najmłodsza  
Julka, która jako uczennica podstawówki woli na razie jazdę konną. 

Radość
    latania

fot. z archiwum prywatnego. K. Laszuk
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– To, co zapamiętałam naprawdę 
i co mnie po skoku uderzyło, to była 
cisza. Wyskoczyłam, otworzył się 
spadochron, zobaczyłam nad sobą 
wielki, pomarańczowy grzybek i po- 
myślałam: „Ja żyję”. W tej niesamo-
witej, pięknej ciszy zaczęłam się krę-
cić, rozglądać i to było niesamowite. 
Nigdy tego pierwszego wrażenia nie 
zapomnę. 

Dziecięce marzenia
– Skakać ze spadochronem 

chciałam już jako mała dziewczyn-
ka. Nikt w rodzinie przede mną nie 
skakał, więc żadnych tradycji ani 
lotniczych, ani spadochroniarskich 
w moim domu nie było – opowiada 
pani Karina. – Dziadkowie mieszkali 
w Zamościu, a w pobliżu było lot-
nisko Zamość–Mokre, gdzie działał 
Aeroklub Ziemi Zamojskiej. Często 
jeździłam z rodzicami do dziadków 
i z podziwem patrzyłam w niebo na 
skoczków skaczących z samolotów. 
Obiecywałam sobie, że jak tylko 
dorosnę, też tak będę skakała. 

W drugiej klasie liceum zapisa-
łam się do Aeroklubu Rybnickiego 
Okręgu Węglowego, bo pochodzę 
ze Śląska, i od tej chwili zaczęło się 
spełnianie dziecięcego marzenia. 
Najpierw był kurs, a potem pierw-
sze skoki na linie i okrągłe czasze 

regularnie odbywały się skoki.  
Jedno z nich było właśnie na lotni- 
sku w Piotrkowie Trybunalskim, 
więc tam przyjeżdżali spadochro-
niarze z całej Polski. Poznawali się, 
zaprzyjaźniali i wiele takich przy-
jaźni kończyło się, tak jak w naszym 
przypadku, małżeństwem. 

– Magda też już skacze – mówi 
pani Karina, wskazując na starszą 
córkę. – Gdy mąż pracował jako 
instruktor, co weekend byliśmy na  
lotnisku i któregoś dnia Magda 
oświadczyła, że też chce skakać. 

– Gdy miałam dziesięć lat,  
skakałam w tandemie – mówi Mag-
da. – Były to skoki z instruktorem, 
to znaczy, że byłam podpięta pod 
instruktora. Siedem lat później skoń-
czyłam kurs spadochronowy. 

– Kiedy Magda zaczynała ska- 
kać, zamykałam oczy. Tak się de-
nerwowałam, że nie chciałam tego 
widzieć. Gdy wylądowała, mówili 
mi: „Już możesz otworzyć oczy. 
Magda wylądowała” – wspomina 
mama. – Mimo tego, że sama od lat 
skaczę, o nią się bałam. Zwyczajnie, 
jak matka.

Bałam się, że może coś pomyli, 
o czymś zapomni, nie zrobi czegoś 
tak, jak trzeba. Przecież ja też na  
początku, gdy skakałam w Rybniku 
z okrągłym spadochronem, kilka razy  
wylądowałam na drzewie, w szklar-
ni, a raz nawet na krowie. Byłam 
lekka i wiatr mnie niósł, gdzie chciał. 
Może dlatego się o nią bałam. Teraz, 
gdy widzę, jak sobie świetnie radzi, 
to jestem spokojna i nawet powiem, 
że fajnie nam się razem skacze.

Przyznam szczerze, że mieliśmy 
nadzieję, że ona jednak nie pójdzie  
w nasze ślady, bo co by nie mówić,  
jest to sport, który wiąże się z ryzy- 
kiem, a rodzice zawsze boją się o dzie- 
ci. Teraz mamy nadzieję, że młodsza 
córka, Julka, nie pójdzie w ślady 
siostry. Na razie jeździ konno. 

– Ale też skaczę – dodaje Julka. 
– Przez przeszkody na koniu. Uczę 
się tego w stajni we Władysławowie, 
niedaleko Galerii na Górce. 

zapisaliśmy się na kurs spado- 
chroniarski i razem z jednego sa-
molotu wykonaliśmy nasz pierwszy 
skok. Przez wiele lat skakaliśmy 
razem. Nie pamiętam, czy to się za- 
częło, gdy kończyłem liceum, czy 
gdy byłem już na studiach, studiując 
zarządzanie i marketing. Nie, już 
byłem na studiach, bo to był chyba 
1998 rok. 

Jak powiedziała żona, poznali-
śmy się na lotnisku w Piotrkowie 
Trybunalskim.

– Co nas sprowadziło w tym  
samym czasie do Piotrkowa? Oczy-
wiście skoki. Tam na lotnisku, któ-
rego tradycja sięga 1913 roku i gdzie 
odbył się w 1925 roku pierwszy, 
zakończony tragicznie pokaz spado-
chronu „Prometo”, podczas którego 
na oczach tłumnie zgromadzonych 
piotrkowian zginął jego konstruktor, 
porucznik, pilot armii austro-węgier-
skiej Eugeniusz Sziklai, odbywają 
się skoki spadochronowe. W każdy 
weekend przyjeżdżają tam spado-
chroniarze z Polski i ja też tam co 
sobotę i niedzielę byłam – wyjaśnia 
pani Karina. 

– W tamtych czasach były takie 
dwa czy trzy miejsca w Polsce, gdzie 

spadochronów. Ta moja przygoda 
spadochronowa trwa już dwadzieścia 
pięć lat. Męża poznałam na lotnisku 
w Piotrkowie Trybunalskim.

– Nie wiem, jak to się stało, ale ja 
też zawsze chciałem skakać – wspo-
mina pan Marcin. – Mieszkaliśmy  
w Białej Podlaskiej, gdzie od 1924 
roku przy Podlaskiej Wytwórni Samo- 
lotów było lotnisko. W czasach, gdy 
ja marzyłem o skokach ze spadochro- 
nem, było to lotnisko wojskowe, więc 
mogłem co jakiś czas, z głową za-
dartą do góry, obserwować desanty 
spadochronowe ćwiczących żołnie-
rzy. Byłem zachwycony.

Mój tata też był zafascynowany 
skokami i nawet zabrał mnie kiedyś 
na pokazy lotnicze w Krakowie. 
Potem, gdy w Aeroklubie Podlaskim 
pojawił się wojskowy instruktor, 
który miał ambicję szkolenia spado-
chronowego cywili, razem z ojcem 

…fajnie nam się razem 
skacze

 fot. Rafał Masłow

fot. z archiwum prywatnego. K. Laszuk (x4)
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wyżej od nas i filmuje, bo na pod-
stawie jej filmu komisja sędziowska 
dokonuje oceny. Wyskakujemy z sa- 
molotu, trzymając się na przykład 
za ręce, i mamy w ciągu określone-
go czasu zrobić jak najwięcej figur, 
które zostały wcześniej przez nas 
wylosowane. Mamy na to trzydzie- 
ści pięć sekund. 

Zbiór figur, składający się z dwu-
dziestu dwóch bloków i szesnastu 
figur pojedynczych, jest oznaczony 
literami i cyframi. Na przykład 
mamy wykonać sekwencję GK22L. 
Wiemy, co się pod tymi oznaczenia-
mi kryje, musimy to zwizualizować, 
żeby potem jak najlepiej wykonać 
w powietrzu. Literami są oznaczone 
odpowiednie, pojedyncze figury. 
Na przykład: cztery osoby muszą 
się złapać za ręce albo ustawić do 
siebie bokiem, jedna ręka trzyma 
wewnętrzną nogę partnerki lub dwie 
osoby są do siebie zwrócone przo-
dem, a dwie tyłem. 

Cyfry oznaczają bloki, które 
zaczynają się jakąś figurą, potem 
jest wykonywany jakiś ruch i kończą 
się inną figurą. To już jest wyższa 
szkoła jazdy, czy raczej akrobacji. 
Zwłaszcza gdy trzeba wykonać obro-
ty, które są tak zwanymi przejściami 
3D, czyli dwie osoby przechodzą 
w powietrzu nad innymi osobami, 
lub trzeba przeskakiwać nad całą 
formacją, żeby się nagle znaleźć po 
drugiej stronie. 

Dziś jest to wszystko o tyle 
łatwiejsze, że korzystamy podczas 
przygotowań z tunelu aerodynamicz-
nego, w którym wszystkie figury mo-
żemy przećwiczyć. W tunelu panują 
oczywiście inne warunki, niż będą 
na zawodach, bo przecież nie wyska-
kujemy z samolotu, nie napotykamy 
strug powietrza takich jak w locie, 
ale do ćwiczeń tunel jest narzędziem 
doskonałym. Najlepszym, jakie wy-
myślono w ostatnich latach. 

Oprócz tego, że jestem we wspo-
mnianej żeńskiej czteroosobowej 
formacji, jestem też członkiem żeń-
skiej formacji ośmioosobowej i tam 
dopiero dzieją się fajne rzeczy. Jeśli 
w grupie czterech osób wykonują-
cych akrobacje w powietrzu jest pro-
blem, jak nad wszystkim zapanować, 
to co dopiero w formacji dwa razy 
większej, kiedy ledwo widzę osobę, 
która jest po przeciwnej stronie. To 
jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. 

Formacja ośmioosobowa to nasz 
najnowszy, tegoroczny projekt. Jeź-
dzimy do Francji, żeby trenować tam 
pod okiem mistrza świata. W tym 
roku wystartowałyśmy w tunelo-
wych mistrzostwach świata i wstydu 
nie było. Tym bardziej że konkuro-
wałyśmy z zespołami, które są w 
całości sponsorowane przez bogate 
firmy, a my możemy im tylko tego 
zazdrościć, bo trenujemy, jeździmy 
i startujemy właściwie za własne 
pieniądze. Pomimo to w przyszłym 

Wyższa szkoła skakania
– Od 1994 roku wykonałam 

ponad dwa i pół tysiąca skoków ze 
spadochronem – mówi pani Karina. 
– Jestem członkiem kadry Polski  
w zespołowej, czteroosobowej akro- 
bacji spadochronowej. Jest to druży-
na No Mercy.

Czy boję się skakać? Oczywiście, 
że się boję. Tylko osoba chora psy-
chicznie może się nie bać. Strach jest 
czymś naturalnym. Wyskakujemy 
ze sprawnego samolotu, ale mamy 
sprzęt, który może zawieść, i z pręd-
kością dwustu, trzystu kilometrów 
na godzinę zbliżamy się nieuchron-
nie do ziemi. 

Mój strach nie wynika jednak  
z myślenia o tym, że może nie otwo-
rzyć się spadochron. Mój strach jest 
inny. Wiąże się głównie z zadaniem, 
które mam do wykonania, gdy star-
tuję w zawodach i są to na przykład 
zawody rangi mistrzostw świata. 
Wtedy boję się, że mogę pomylić ko- 
lejkę, pomylić ruchy, które mam wy-
konać, i to wpłynie na pracę całego 
zespołu.

Skaczemy z wysokości około 
czterech tysięcy metrów i do chwili 
otwarcia spadochronu spadamy 
około sześćdziesięciu sekund. Jest 
to tak zwane wolne spadanie. Przez 
te sześćdziesiąt sekund wykonujemy 
różne ewolucje w różnej wielkości 
grupach lub pojedynczo. 

Po otwarciu spadochronu, w za- 
leżności od tego, jaki to jest typ, jak 
wielka jest jego czasza, lot może 
trwać od dwóch do kilku minut.

Magda jest młodym skoczkiem. 
Skacze ze spadochronem o dużej  
czaszy, więc może sobie dłużej pola-
tać, dłużej cieszyć się wolnością  
i rozkoszować obrazami świata z gó- 
ry. Mój spadochron jest malutki i szyb- 
ki, a spadochron męża był jeszcze 
szybszy, więc gdy się otworzył,  
Marcin zdążył zrobić trzy zakręty  
i musiał lądować.

– Do skakania podszedłem dwu-
torowo i w którymś momencie posta-
nowiłem być instruktorem – mówi 
pan Marcin. – Trochę zawodowo i tro- 
chę dla zabawy. Brałem też udział  
w akrobacjach spadochronowych, ale 
raczej w dużych formacjach i rekor-
dach. Na przykład gdy biliśmy rekord 
Polski lub gdy na polskim niebie były 
tworzone duże międzynarodowe 
formacje. 

Magia skakania
– Co jest takiego w skokach?  

Po wykonaniu ponad dwóch tysięcy  
sześciuset skoków wiem, że po pierw- 
sze sama radość z latania i z tego, że 
wyskakuje się z lecącego samolotu 
i w pierwszej fazie spadania, która 
poprzedza otwarcie spadochronu, 
można wykonywać różne ewolucje – 
samemu lub w grupach – opowiada 
pan Marcin. – Można latać brzuchem 

do dołu, plecami do dołu czy głową 
do dołu, w pozycji siedzącej i w róż-
nych kierunkach. Można się ganiać, 
łapać i robić wiele innych rzeczy. 

Gdy otworzy się spadochron, 
radość z latania się nie kończy. Po 
pierwsze, trzeba dolecieć w odpo-
wiednie miejsce. Po drugie, można 
się nadal bawić, bo to nie są czasze 
okrągłe, desantowe, które powoli 
spadają, tylko tak naprawdę są to 
latające skrzydła. Im mniejsze, bar- 
dziej wyczynowe, tym sprawiają wię- 
kszą frajdę, ale też wymagają więk-
szych umiejętności, bo z uwagi na 
osiąganą prędkość łatwiej można 
sobie zrobić krzywdę. 

Wielu widzów, którzy obserwu- 
ją ewolucje dużych formacji, z pew- 
nością zadaje sobie pytanie, jak to 
się dzieje, że tam w górze, na tych 
dużych prędkościach kilkudziesię-
cioosobowa grupa łączy się, trzyma 
za ręce, wykonuje ewolucje, a potem 
bezpiecznie każdy skoczek odlatuje 
i nie zagrażając innym partnerom, 
otwiera czaszę spadochronu i ląduje.

Dla nas jest to proste. Podczas 
każdego skoku mamy wyznaczone 
wysokości, do których się bawimy, 
od których się rozchodzimy i na ja- 
kich otwieramy spadochron. Słowem,  
w którymś momencie następuje ko-
niec zabawy i formacja zaczyna się 
rozchodzić. Im większa jest grupa, 
tym rozchodzenie zaczyna się na 
wyższej wysokości. Czasem rozcho-
dzimy się w kilku grupach po to, by 
odlecieć na bezpieczną odległość  
i skoczek miał swój kawałek nieba do 
bezpiecznego otwarcia spadochronu. 

Każdy skoczek ma na ręku wy-
sokościomierz wizualny i w dzisiej-
szych czasach, przy tym postępie 
technicznym, drugi przy uchu, który 
odpowiednio zaprogramowany 
sygnalizuje wysokość. To wszystko 
może się wydawać skomplikowane, 
ale zapewniam, że po paru skokach 
człowiek się z tym oswaja i korzysta 
z tego wszystkiego automatycznie. 

– Moja żeńska formacja skła- 
da się z czterech zawodniczek i pią- 
tej, która akrobacje filmuje – wy-
jaśnia pani Karina. – Zawsze jest 

roku chcemy wziąć udział w Spado-
chronowych Mistrzostwach Świata 
na Syberii.

Spadochroniarska kuchnia 
– Skoro opowiadam o zawodach, 

muszę opowiedzieć i o tym, jak się 
do nich przygotowujemy, bo przecież 
podczas zawodów przygotowany 
układ robimy tylko raz. Powtórek  
w tym sporcie nie ma.  

Gdy trenujemy, ktoś dla nas  
tak jak na zawodach losuje układy  
i powtarzamy je wiele razy. Nie jest 
tak, jakby się mogło wydawać, że 
skaczemy i trenujemy w powietrzu, 
tylko trenujemy na ziemi. Jeśli mamy 
opracowany układ, często wyjeżdża- 
my na obozy, żeby poskakać. Na przy- 
kład w tym roku skakałyśmy przez 
tydzień, codziennie od rana do go- 
dziny 15.00, w Hiszpanii. Wykony-
wałyśmy po czternaście, piętnaście 
skoków, czyli tyle razy dziennie 
samolot wynosił nas na wysokość 
kilku tysięcy metrów, siadał i gdy 
wylądowałyśmy, zmieniałyśmy spa-
dochrony i znowu w górę.

Mój spadochron jest malutki, 
szyty na miarę. Z jednego boku jest 
nazwa teamu No Mercy, a z drugiego 
moje imię – Karina. 

– W plecaku są dwa spado- 
chrony – demonstruje spadochron 
pan Marcin. – Główny i zapasowy  
na wypadek, gdyby główny zawiódł.  
Do tego zapasowego, który jest  

…formacja składa 
się z czterech  
zawodniczek  

i piątej, która akro-
bacje filmuje

fot. z archiwum prywatnego. K. Laszuk (x2)



moja Lesznowola

1312

Rekord 
– Choć wykonałam już – jak 

wspomniałam – dwa i pół tysiąca 
skoków, to ten, który wspominam 
bardzo mile, wykonałam w ramach 
Play Rekord Polski 100 WAY 2015. 
Stuosobowa formacja, trzymając się 
za ręce, utworzyła na niebie biało-
-czerwoną flagę. Nie mogliśmy tego 
zrobić w kraju, bo nikt nie dyspo- 
nował odpowiednią liczbą potrzeb-
nych samolotów, które by tyle osób 
na raz wyniosły w górę. Zrobiliśmy  
to w Czechach w miejscowości 
Klatovy.

Sto osób, w tym pięćdziesiąt  
w białych i pięćdziesiąt w czerwo- 
nych kombinezonach, pięć samolo- 
tów wyniosło w grupach na wysokość  
sześciu tysięcy metrów. Przedtem na 
ziemi grupa ćwiczyła układ. Każdy 
wiedział, w jakim kolorze będzie 
miał kombinezon, bo dla każdego był 
szyty indywidualnie. Rekord polegał 
na tym, żeby stu skoczków utworzy-
ło formację, czyli złapało się w górze 
za ustalone wcześniej miejsca.  

Kto za rękę, to za rękę, kto za nogę, 
to za nogę. Gdyby ktoś się pomylił, 
to rekord nie byłby uznany. Połącze-
nie powinno trwać kilka sekund. To 
trwało około czterech. 

Po skoku z sześciu tysięcy 
metrów dochodzenie do utworzenia 
biało-czerwonego koła trwało do 
pewnej wysokości, bo przy tak dużej 
formacji od dwóch tysięcy metrów 
grupa już musiała się rozchodzić, 
żeby ci, którzy odejdą jako ostat-
ni, mogli bezpiecznie wylądować. 
Najpierw więc odszedł pierścień 
zewnętrzny, a reszta leciała w dół. 
Potem kolejne pierścienie, aż do 
ostatniego. 

Fakt utworzenia biało-czerwo- 
nej formacji został utrwalony na 
filmie, który bardzo dokładnie prze- 
analizowała międzynarodowa ko- 
misja zatwierdzająca rekordy. I to 
był rekord. Polska, jako ósmy kraj 
na świecie dołączyła do elitarnego 
„Klubu 100-WAY”.

Dla takich chwil warto skakać  
i przeżywać radość latania. ■

zaplombowany, nikt się nie dotyka. 
W użyciu jest tylko spadochron głów- 
ny. W zestawie jest jeszcze automat, 
który w razie gdyby, nie daj Boże, 
skoczek zasłabł lub z jakichś powo-
dów nie otworzył spadochronu, zrobi 
to za niego na pewnej, bezpiecznej 
wysokości. 

Żona wspomniała o ćwiczeniach 
na ziemi. Powtarzają te ćwiczenia  
w kółko, zanim wyskoczą z samolo-
tu. Chodzi o to, żeby ten cały układ 
mieć w głowie i podczas skoku wy-
konać dokładnie wszystko po kolei. 

– Mamy do tego specjalne wózki 
na kółkach. Kładziemy się na nich  
i możemy w miarę dokładnie wyko-
nywać zaplanowany układ. Ćwiczymy  
dotąd, dopóki nie opanujemy całości 
do perfekcji, i wtedy dopiero może-
my go powtórzyć w tunelu aerodyna-
micznym lub skacząc z samolotu.

Największy sukces naszej czwór-
ki to dwukrotne mistrzostwo Polski 
w zespołowej akrobacji spadochro-
nowej, dwukrotnie zdobyty brązowy 
medal na mistrzostwach Europy  
i piąte miejsce na Tunelowych Mi-
strzostwach Świata w Montrealu. 

Na zawody nigdy nie zabieramy 
dzieci, bo musimy się skupić na tym, 
co jest do zrobienia. Dzieci jeździły 
z nami na skoki w weekendy. 

…stuosobowa formacja utworzyła  
na niebie biało-czerwoną flagę

Tę historię chcieliśmy opowiedzieć jak bajkę o rybaku i złotej  
rybce, ale nasz rybak szczęścia nie miał. Nigdy nie złowił złotej 
rybki i nie mógł jej prosić o spełnienie marzeń. Codziennie wypły-
wał swoją łódką, zarzucał sieć z nadzieją, patrzył na to, co złowił, 
ale żadna rybka nie przemówiła do niego ludzkim głosem.

Syn  
rybaka

fot. z archiwum skydive.pl
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fot. z archiwum prywatnego. K. Laszuk

Było tak. Za górami, za lasami, kilka tysięcy kilometrów  
od naszej Lesznowoli, w małym wietnamskim miasteczku Nghe 
An, dwieście sześćdziesiąt kilometrów od Hanoi, nad Morzem 
Południowochińskim mieszkał rybak Ngo ze swoją rodziną. Z żoną 
i czwórką dzieci. Trzema córkami i synem. Mieszkała też z nimi  
na stałe bieda. Nieproszony gość. 

Codziennie Ngo wypływał swoją łódką, łowił ryby, a na brze- 
gu czekała na jego powrót żona, bo zgodnie z podziałem ich domo-
wych obowiązków zajmowała się wychowywaniem dzieci i sprze-
dawaniem złowionych ryb. Często jednak nie miała co sprzedawać. 
A jak nie było ryb, to nie było pieniędzy. Dlatego bieda nigdy się  
z ich domu nie wyniosła. 

Tak to zapamiętał Xuan Kieu, jeden z synów owego rybaka, 
który od małego pomagał ojcu i marzył o lepszym świecie, ale też 
nigdy złotej rybki w sieci nie znalazł.

Jarmark Europa
Gdy skończył szkołę, słyszał, jak ludzie 

mówili, że wielu Wietnamczyków wyjeżdża 
szukać pracy w dalekim świecie, gdzie można 
pracować i zarabiać pieniądze. Marzył o takim 
świecie i gdy miał dziewiętnaście lat, posta-
nowił ten raj na ziemi odnaleźć i z Wietnamu 
wyjechać. Ten raj, o którym sąsiedzi mówili, 
nazywał się Polska i był gdzieś za górami, lasa- 
mi i morzami, kilka tysięcy kilometrów od 
jego ojczyzny, w Europie.

Miejsce, w którym Xuan Kieu miał zna- 
leźć pracę i pieniądze, miało trudną do wymó-
wienia przez Wietnamczyka nazwę – Stadion 
Dziesięciolecia, Warszawa.
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Po pięciu latach prowadzenia firmy  
doszedłem do wniosku, że stoję już na tyle 
mocno na nogach, że mogę zaproponować  
mojej dziewczynie, by zostawiła Wietnam  
i przyjechała do mnie, do Polski. Nie widzie-
liśmy się, odkąd wyjechałem z Wietnamu. 
Zobaczyliśmy się w 2006 roku, gdy Tuan Minh 
przyjechała do Polski. Zamieszkała u mnie 
i zaczęliśmy razem pracować. W 2014 roku 
pojechaliśmy do Wietnamu i wzięliśmy ślub. 
U nas jest tak, że żona po ślubie pozostaje przy 
swoim nazwisku panieńskim, a nazwisko  
męża otrzymują dzieci. Mamy dwie córki,  
które chodzą do szkoły w Raszynie. Polska 
stała się naszą drugą ojczyzną. 

cach, który dokuczał mi każdego dnia i nocy. Naprawdę pracowa-
łem tak, że nie miałem czasu na jedzenie. Te dwa, trzy lata, przez 
które miałem być w Polsce, pracować na Stadionie Dziesięciolecia, 
żeby zarobić i pomóc rodzinie, zamieniło się w prawie dziesięć lat.

O tym, co przeżywałem w Warszawie, nigdy nie opowiadałem 
ani swojej rodzinie, ani dziewczynie, którą zostawiłem w Wiet- 
namie. Mówiłem im zawsze, że wszystko jest w najlepszym porząd- 
ku, że pracuję, zarabiam i czekam na ten dzień, kiedy Tuan Minh 
Le Nguyen, moją dziewczynę, będę mógł zaprosić do Polski. 

– Rodzice Tuan Minh zajmowali się krawiectwem – mówi  
Xuan Kieu. – Szyli i sprzedawali to, co uszyli. Mieli dwie córki  
i w ich domu nie mieszkała nigdy bieda, więc nie mogłem w swo-
ich listach do niej pisać, jak jest mi ciężko. Bałem się, że gdy pozna 
prawdę, powie mi do widzenia i nie zechce do mnie przyjechać. 
Tam, w Wietnamie, miała przecież wszystko, a i chłopaków nie 
brakowało. Po co miałaby wtedy do mnie przyjeżdżać? Żeby razem 
ze mną ciężko pracować i klepać biedę? Dlatego nie pisałem jej,  
jak żyję, tylko co do niej czuję.

Lepsze czasy
W tej historii, którą poznaliśmy i którą opowiadamy, w lipcu 

2010 roku nastąpił niespodziewany zwrot. Słynny Jarmark Europa 
na Stadionie Dziesięciolecia, największe targowisko w całej  
Europie, w nocy ostatniego dnia lipca przestało istnieć. Sprze-
dawcy z Wietnamu, Chin i Turcji zaczęli przenosić się do Wólki 
Kosowskiej, ale Xuan Kieu zrobił to pięć lat wcześniej. 

Tu, w Wólce Kosowskiej, czuł się wśród swoich. Po pierwsze 
przestał, co było dla niego najważniejsze, pracować „na czarno”. 

– Założyłem własną firmę handlu odzieżą i wszystko, co robi-
łem, było legalne. Nie był to jak na Stadionie Dziesięciolecia handel 
pod gołym niebem. W Wólce Kosowskiej były już hale targowe  
i boksy z prawdziwego zdarzenia. Zimy przestały być straszne,  
bo w halach było ciepło. 

Nie znając ani słowa po polsku, przyje- 
chał do Polski. Zobaczył wymarzony raj i zdzi-
wił się, że raj tak wygląda. Budy, stragany, pa-
rasole, towary rozłożone na polowych łóżkach, 
ławkach i na ziemi. Wielojęzyczny, kłębiący 
się od rana do popołudnia tłum sprzedających 
i kupujących – Jarmark Europa. W tym tłumie 
odnalazł też swoich rodaków, którzy pomogli 
mu wynająć na osiedlu Za Żelazną Bramą,  
w okolicach Hali Mirowskiej, maleńkie lokum 
i znaleźć pracę. 

To – jak dziś wspomina – była praca „na 
czarno”. Od drugiej w nocy do późnego po-
południa woził wózkiem i dźwigał na plecach 
kartony z różnymi towarami. Pracował jak 
tragarz. Gdy wracał do domu, miał tylko jedno 
marzenie – położyć się i wyprostować plecy. 
Najgorzej było zimą. 

Kiedy jechał do Polski, obiecywał sobie, że 
pobędzie tu dwa, trzy lata, uskłada trochę pie-
niędzy, wróci do domu i przepędzi biedę. Życie 
jednak napisało dla niego inny scenariusz.

Tam, w Wietnamie, zachorował ojciec.  
Nie mógł łowić już ryb, a gdy trafił do szpitala, 
za każdy dzień pobytu trzeba było płacić. 

– W Wietnamie nie ma takiego ubezpie-
czenia jak w Polsce – mówi Xuan Kieu. – Za 
wszystko trzeba płacić. Gdy zachorował ojciec, 
mama nie miała już co sprzedawać. Podupadła 
tak na zdrowiu, że w ogóle nie mogła nic ro- 
bić, więc pieniędzy w domu nie było. Jedna  
z sióstr w wieku zaledwie trzynastu lat zmarła. 
Na moim utrzymaniu byli rodzice i dwie sio-
stry. Wszystko zwaliło się na moją głowę. Nie 
mogłem przerwać tego zaklętego koła. Musia-
łem pracować. 

Musiałem utrzymać dom rodzinny, opła- 
cić studia starszej siostry i szkołę młodszej. 
Wiele razy chciałem rzucić to eldorado nad 
Wisłą i wrócić do Wietnamu, ale nie mogłem, 
bo mama mówiła, że muszę rodzinie pomagać. 
Nawet na chwilę nie mogłem przestać praco-
wać, tylko cały czas musiałem iść do przodu. 
Jak koń chodzący w kieracie.

Gdybym nie pracował, tata by na pewno 
umarł, a po nim pewnie umarłaby mama.  
A tak, dzięki mojej ciężkiej pracy i pomocy 
żyją. Są już starzy, nie mogą pracować, więc 
nadal muszę im pomagać, ale żyją. Starsza 
siostra została nauczycielką. Młodsza poszła  
w jej ślady i też jest nauczycielką. 

Dlatego właśnie harowałem od świtu do 
nocy i każdy zarobiony grosz wysyłałem do 
domu. Jeszcze dziś, gdy mówię o tym, jak bar- 
dzo ciężko pracowałem, czuję ten ból w ple-

…zobaczyliśmy się  
w 2006 roku, gdy  

Tuan Minh przyjechała  
do Polski

fot. z archiwum prywatnego Xuan Kieu Ngo (x2)
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Tu w Polsce, w naszym domu, nie miesz-
ka tak jak w Wietnamie bieda. Żona zajmuje 
się w Wólce Kosowskiej handlem odzieżą, 
a po pracy poświęca czas córkom. Ja w Alei 
Smaków Azjatyckich, gdzie są bary, kawiarnie, 
bistra, otworzyłem swoją restaurację, do której 
serdecznie zapraszam mieszkańców Leszno-
woli na dania z kuchni wietnamskiej. Poza 
tym działam w Towarzystwie Wietnamskim. 
Jestem w Polsce już tyle lat, ale jeśli mam być 
szczery, wolę naszą kuchnię, bo wydaje mi  
się lżejsza i zdrowsza. Jasne, że każdy lubi to, 
co lubi, ale ja wolę nasze smaki. 

Co mamy w restauracji? Przede wszyst- 
kim, zgodnie z naszą tradycją, dania oparte  
o ryż, makaron ryżowy, makaron chiński i so- 
jowy. Zupy z makaronem i wołowiną, bambu- 
sem i kaczką, z kaczką i z sosem, a także z bam- 
busem i kurczakiem. Są nasze zupy Pho z wo- 
łowiną, kurczakiem, smażonym ryżem i woło-
winą, smażonym ryżem i wieprzowiną, a także 
smażonym ryżem i krewetkami.

…w Alei Smaków 
Azjatyckich  

otworzyłem swoją 
restaurację

…Polska stała 
się naszą drugą 

ojczyzną

Można zjeść makaron sojowy z bambu- 
sem i kurczakiem, bambusem i kaczką, z wo- 
łowiną, wieprzowiną i krewetkami. Są też 
różne kombinacje rozmaitości, takie jak na 
przykład ryż smażony z warzywami i jajkiem, 
ryż smażony z krewetkami czy specjalne dania 
z owocami morza. 

Dla amatorów herbaty jest herbata brzo-
skwiniowa z pomarańczą i trawą cytrynową,  
a także kawa Buon Me i różnego rodzaju musy 
owocowe.

Pod koniec września w Wólce Kosowskiej 
została uroczyście otwarta Aleja Smaków 
Azjatyckich. Każdy może tu przyjść i wszyst-
kiego, o czym opowiadamy, spróbować. ■
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Rower i wakacje – te dwa słowa pasują do  
siebie idealnie. Słońce na twarzy, wiatr we  
włosach i świeże powietrze to mocne podstawy 
do budowania wakacyjnych wspomnień.  
Pod koniec sierpnia odbył się pierwszy rajd  
rowerowy sołectw Jazgarzewszyzna-Łoziska. 

Peleton  
ze Złotych  
Łanów

Pomysł na letnią sobotę był prosty: zabieramy rowery 
i kaski, a potem wspólnie jedziemy po okolicznych 
terenach. Nie liczy się czas, bo rajd nie jest na wyścigi. 
Liczy się wspólne towarzystwo i miła atmosfera. Około 
godziny 10.00 przy placu zabaw w Łoziskach zaczęli 
zbierać się pierwsi chętni. Pół godziny później prowa-
dzony przez przewodniczącego rady sołeckiej Krzysztofa 
Krakowiaka peleton wyruszył. Wyposażona w odbla-
skowe kamizelki grupa na ponad dwie godziny zniknęła 
za zakrętem ulicy Złotych Łanów, by cieszyć się letnimi 
widokami. To był prawdziwie rodzinny peleton nie tylko 
ze względu na przekrój wiekowy. Brali w nim udział za-
równo dobrzy znajomi, jak i ci, którzy postanowili wyjść 
poza własne cztery ściany i poznać innych zapaleńców 
rowerowej przygody. 

A kiedy słońce mocno już na błękitnym tego  
dnia niebie grzało, pierwsi wycieczkowicze zaczęli 
powoli zjeżdżać do symbolicznej mety. Zamiast podium 
dla zwycięzcy na wszystkich czekało rozpalone przez 
Sławka Świtka, nowego sołtysa, ognisko, wystrugane pa-
tyki i pachnące kiełbaski. Było świeże pieczywo, kiszone 
przez panią sołtysową ogórki i napoje dla spragnionych. 
Pomysł prosty, ale jak się okazało bardzo skuteczny. 
Wiadomo przecież, że nic tak nie wyostrza apetytu jak 
zdrowy wysiłek fizyczny. 

Na leżakach, kocach albo po prostu na trawie, 
czekając, aż ogień przyrumieni kiełbaski, rowerzyści 
regenerowali nadwątlone siły. Po raz kolejny okazało się, 
że tak niewiele trzeba, by wspólnie spędzić czas i dobrze 
się przy tym bawić, a integracja mieszkańców nie musi 
opierać się na wymyślnych zabawach. W przyszłym 
roku bogatsi o doświadczenia organizatorzy zapowiadają 
kolejny rowerowy rajd. Pierwsze koty za płoty. Było miło 
i bardzo wakacyjnie. ■
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Teraz, ponieważ działam w naszym sołectwie,  
na zebrania jeżdżę samochodem. Nie po to się nauczyłam 
i tyle trudu poniosłam, żebym znowu zasuwała autobu-
sikiem. Odkąd po latach usiadłam za kierownicą, jeżdżę 
sama, gdzie potrzebuję, bo razem z Bogdanem jeździć 
się nie da. Pan instruktor ma takie wymagania, że ja im 
niestety nie podołam. 

Gdzie ten czas?
– Do emerytury pracowałam jako ekonomistka  

w Bielańskim Ośrodku Kultury na Goldoniego. Przez 
cały czas siedziałam w księgowości i z ogromnym zain-
teresowaniem obserwowałam to, co w tej placówce się 
robiło, a były to rzeczy cudowne. Liczyłam cyferki, a gdy 
się tylko dało, uciekałam do pracowni, żeby podpatry-
wać, jak tam panie haftowały, tkały, malowały na szkle, 
na jedwabiu, jakie robiły cuda. 

Podpatrywałam, zbierałam skrzętnie do pudełeczek 
materiały i robiłam notatki, co, jak i do czego. Zawsze 
mówiłam, że jak pójdę na emeryturę, to wszystko odro-
bię. Od trzynastu lat jestem na emeryturze i nie otworzy-
łam żadnego mojego pudełeczka z różnościami. Myśla-
łam, że na emeryturze na wszystko będę miała czas.  
I gdzie ten czas? Są dzieci, wnuki, doszła zmiana miesz-
kania, bo w bloku było zupełnie inaczej, a tu ogródek  
i ja już nie wiem, co obrabiać.

Działkę w Magdalence kupił w sześćdziesiątym  
którymś roku ojciec mojego męża. Postawił dwume-
trowe, garażowe mury i zmarł. Przyjeżdżaliśmy tu na 
weekendy, urlopy i zakochaliśmy się w tej Magdalence 
po uszy. Myśleliśmy, że umarliśmy i jesteśmy w niebie. 
Zawsze było nam żal stąd wyjeżdżać. Jak wyjeżdżali-
śmy, to zawsze mówiłam: „Panie Boże, ja tu wrócę”.  
Mąż poszedł na emeryturę w 2003, a ja w 2005 roku. 
Przez półtora roku przyjeżdżał w piątek wieczorem do 
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– Są też tacy, którzy potrafią jakoś się ze starością 
pogodzić. Są pogodni, uśmiechnięci, wiele im się chce  
i ja do takich należę – mówi Krystyna Redel, przewodni-
cząca rady sołeckiej w Magdalence.

Matka Polka
– Tak, byłam matką Polką. Ojciec był warszawia-

kiem, matka Francuzką, siostra łodzianką, a ja urodziłam 
się w Żyrardowie. Takie losy. Każdy pies z innej budy – 
śmieje się pani Krystyna. 

– Byłam matką Polką z dwójką dzieci i mężem,  
lądowym marynarzem, który wpadał do domu, bo całe 
życie jako kierowca był w podróży. Przyjechał, obej- 
rzał żonę, policzył dzieci i odjechał. Za miesiąc przyje-
chał i dostrzegł, że dzieci rosną. Powiedział, że  

się cieszy, zmienił ubranie i już go nie było. Takie było  
moje życie. 

Gdy urodziła się nam córeczka Magda, poszedł do 
pracy. Powiedział, że pojeździ z pięć lat, a ja w tym 
czasie będę zajmowała się księżniczką. Księżniczka nie 
mogła iść do żłobka, żeby ktoś obcy się nią opiekował, 
bo może będzie płakała. – Jak odchowamy księżniczkę  
i będzie na tyle dużą dziewczynką, że powie mamie to 
źle, a tamto jej nie smakuje – mówił, to przestanie  
jeździć, a ja wrócę do pracy. Te krótkie pięć lat rozcią-
gnęło się na lat dwadzieścia osiem. 

Zawsze przyjeżdżał na święta. Mogło go nie być  
cały rok, ale jak przychodziły święta – zawsze był.  
Raz w życiu na święta nie przyjechał. Było mi bardzo 
przykro. Całe święta przepłakałam. Tatuś mi polewał  

i mówił: „Dziecko, nie płacz, święta jeszcze będą”  
i jakoś to przeżyliśmy. Bogdan przyjechał na Nowy Rok. 
Dziewięć miesięcy później urodził się Piotruś. 

Te piękne róże, które stoją od dwóch tygodni w wa- 
zonach i są ciągle świeże, to od dzieci na moje siedem-
dziesiąte urodziny. Laurki są od wnuczków: „Dla najlep-
szej, najukochańszej babci”.

Gdy dzieci były małe, a męża – jak mówiłam – nigdy 
nie było w domu, postanowiłam zrobić prawo jazdy. Cią-
gle trzeba było gdzieś z dziećmi iść, samochód stał, więc 
żeby się z nimi nie tłuc po Magdalence, powiedziałam 
sobie: „Będę jeździć”. Nie żeby mnie to ciągnęło. Nie. 
Nie lubię prowadzić samochodu, ale skoro był, to nie wi-
działam powodu, żeby z niego nie korzystać. Czterdzie-
ści lat temu zrobiłam prawo jazdy i na tym się skończyło. 

Wszędzie woził mnie mąż. Tak było do czasu,  
gdy zostaliśmy emerytami. Mąż przestał być zdrowy. 
Coś zaczął na emeryturze szwankować. Najpierw do- 
stał półpaśca ocznego. Boże, z czymś takim jeszcze się  
w ogóle nie spotkałam. Oko miał na środku głowy, a gło- 
wę zniekształconą jak Quasimodo. Coś potwornego. 
Obandażowany, cały w skorupach, ludziom się nie mógł 
pokazywać na oczy. Nawet był problem, gdy miał iść do 
przychodni w Magdalence. I to mnie zmobilizowało.

 Powiedziałam: „Nie. Tak być dalej nie może. Jeste-
śmy coraz starsi, nie wiadomo co komu kiedy będzie 
potrzebne, to przynajmniej jedno drugiego kiedy trzeba 
i gdzie trzeba zawiezie”. Po czterdziestu latach usiadłam 
za kierownicą. Zaczęłam jeździć z moim „instruktorem”, 
czyli mężem. Muszę przyznać, że był bardzo cierpliwy. 
Po czterdziestu latach jeździłam jak drętwa tylko po 
uliczkach Magdalenki i cieszyłam się, że ruch niewielki. 
Potem zaczęłam jeździć coraz dalej i coraz śmielej. 

Wreszcie mój instruktor powiedział: „No, to dziś 
pojedziemy Aleją Krakowską, gdzie są światła”. I poje-
chaliśmy. Bałam się. „Matko Bosko, przecież z wrażenia 
zgaśnie mi samochód i na pewno nie będę mogła ruszyć” 
– pomyślałam i… pojechałam. 

Początki były takie, że nawet jak mi nieźle szło, to 
gdy kończyłam jazdę i podjeżdżałam pod bramę domu, 
byłam tak roztrzęsiona, że o mało z samochodu nie wy-
padłam. Istna galareta. Tak było raz, drugi, trzeci, piąty, 
a potem już się oswoiłam. 

fot. z archiwum prywatnego K. Redel

…myślałam, że  
na emeryturze na wszystko 

będę miała czas

– Ludzie mówią, że starość 
się Panu Bogu nie udała. Gdy 
spotykamy się po sąsiedzku, 
to wszyscy narzekają. Temu 
szwankuje to, temu tamto, 
każdy na coś narzeka. Są ta-
kie zakapiory, że się nawet  
z tej goryczy, która w nich sie-
dzi, do człowieka nie odezwą. 
Chodzą z zaciśniętymi ustami, 
których kąciki w grymasie 
niezadowolenia są wiecznie 
do dołu, i wszystko wszystkim 
mają za złe.

Pudełeczko  
różności
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domu, robił zakupy, szykował wszystko, co nam potrzeb- 
ne, i na sobotę i niedzielę tu mnie przywoził, a w ponie-
działek znowu musiałam iść do pracy. 

Dom pobudowaliśmy w 1981 roku, z tym że męża 
wtedy też nie było. Ja w Warszawie, w domu w z dwójką 
dzieci, a tu się budowało. Co chwilę był telefon: „Pani 
Krysiu, żwiru zabrakło. Pani Krysiu, cement się koń-
czy”. I pani Krysia z dwójką dzieci załatwiała wszystko 
z doskoku.

Pobudowaliśmy dom i wcale dziś nie jestem z niego 
zadowolona. U moich rodziców był podobny układ  
pokoi i byłam przyzwyczajona do tego, że jak przyszły 
święta, to zabierałyśmy z siostrą dzieci i jechało się do 
rodziców. W domu rodziców był salon, gdzie się skupiało 
życie, a potem wieczorem dzieci były myte i fru na górę 
do sypialni. 

Każde miało swój pokój. I ja wymyśliłam, że w moim 
domu będzie tak samo. A życie się zmieniło. Dzieci wpa- 
dają do nas jak po ogień, albo podrzucić wnuczki, albo je 
zabrać, i góra stoi pusta, nikomu nie potrzebna. Ja tylko  
mam co sprzątać. I na co mi to było? Myślałam, że przy- 
jadą dzieci, że będą z nami, a tu przychodzi wieczór  
i każdy chce być swobodny. Ta z mężem, ten z żoną jadą 
w swoje pielesze. Babcia jest jak pogotowie.

Aha, mają jeszcze psa. Do tej pory miałam swojego 
dużego psa i mówiłam: „O nie, z dwoma psami to ja tutaj 
zwariuję” i w razie sytuacji awaryjnej oddawali suczkę 
do hotelu, ale ponieważ mojego pieska nie ma, bo w ze- 
szłym roku niestety się z nim pożegnaliśmy, to teraz 
suczka jest u mnie.

Drugiego takiego psa, jak miałam, już na świecie 
nie ma. Tak mi go brakuje, że gdy mam zawołać suczkę, 
która ma na imię Buka, wołam tak jak jego: „Bambo,  
do mnie”. 

Niektórzy mówią, że jak tracą kochanego psa, to 
biorą zaraz następnego, żeby ten ból ukoić. Inni muszą 
trochę odczekać i ja do nich należę. Uwielbiałam swojego 

pieska. Gdy odszedł, przysięgłam sobie, że już nigdy  
nie wezmę psa. Ważył pięćdziesiąt kilogramów. Był cu- 
downy, może trochę za gruby, ale w moim domu żaden 
pies nie był chudy, bo ja jak mam psy w domu, to różne 
rzeczy im spadają ze stołu.

Kiedy Bambo był w ogrodzie, a ja zaczynałam  
kręcić ciasto na naleśniki, to już wiedział, co będzie. 
Przychodził, rozkładał się w kuchni i czekał. Jak się  
w kuchni rozciągnął, to musiałam przez niego skakać.  
To był rhodesian ridgeback. Ta rasa wywodzi się z Afry-
ki. Miał na grzbiecie pręgę i włosy na tej prędze rosły 
w odwrotną stronę. Wyglądał bardzo groźnie. Wielki, 
potężny, z wiecznie zjeżoną pręgą na grzbiecie. Wiele 
razy słyszałam od ludzi: „Bierz pani to czarne, zjeżone 
bydlę”. A ja mówiłam: „Panie, on nie jest zjeżony, taka 
jego uroda”. To był wyjątkowy pies.

Jutro będzie nowy dzień
– Od ładnych paru lat pracuję społecznie. Sporo  

ludzi znam. Teraz zostałam przewodniczącą rady sołec-
kiej w Magdalence. Przedtem miałam jedną kadencję 
przerwy, bo z ludźmi jest naprawdę ciężko się dogadać. 
Kiedy powstała koncepcja drogi 721, której budowa 
spowoduje odsunięcie rosnącego ruchu drogowego od 
terenów Starej Iwicznej, Lesznowoli i Magdalenki, cho-
dziłam z mapami do ludzi, jęzor sobie ugadałam, mapy 
pokazywałam, a tu taki młody człowiek na Krańcowej 
popatrzył i mówi: „Niech pani przyjdzie do mnie, jak 
będzie pani miała do zaoferowania autostradę”. 

Tak mnie to wnerwiło, że powiedziałam: „A po 
cholerę pan tu przyszedł. Trzeba było sobie kupić aparta-
ment w Warszawie, miałby pan od razu autostradę”. 

Do ludzi trzeba mieć końskie zdrowie. Po pierwszej 
kadencji w radzie zniechęciłam się do tego wszystkiego. 
Nie startowałam w kolejnych wyborach. Powiedziałam: 
„Nie. Mam was wszystkich powyżej dziurek w nosie”. 
Ludzkie pojęcie przechodzi, jakie niektórzy mają po-
mysły i co chcą. Na palcach jednej ręki można policzyć 
normalnych sąsiadów, którzy są chętni do pomocy.  
Reszta zamyka się w swoim ogrodzeniu i wyznaje zasa-
dę: „Dotąd jest moje i nic mnie więcej nie obchodzi”.  
To jest horror.

Musiałam dać sobie odpocząć, ale gdy zbliżały się 
ostatnie wybory do rady sołeckiej, przyjechali do mnie 
znajomi i mówią: „Kryśka, wracaj”. Tak mnie mordowa-
li, że się zgodziłam. Widać jest mi to przypisane. 

Teraz wzięłam sobie na kieł naszą altankę przy 
Sarenki, która stoi w cudownym miejscu przed samym 
lasem. Takie ustronne miejsce, piękny widok na po pe-
geerowskie pola całe w kwitnących mimozach. Bajkowy 
widok i cisza. 

Wszystko w niej było solidne, dębowe. Jednego roku 
robiliśmy tam nawet Sylwestra. Często chodziłam do  
niej na spacer z psem, patrzyłam na mamy, które przy-
chodziły z wózkami. Mama siedziała w altance i czytała 

książkę, dziecko sobie spało. W południe ci, co chodzą  
z kijkami, kiedy się zmęczyli, siadali na ławach i odpo-
czywali. Wieczór należał do młodzieży. 

I byłoby wszystko pięknie, gdyby nie to, że trafiła 
się młodzież, która rozwaliła altankę i spaliła stojaki. 
Zabrali śmietnik, rozebrali stoły i zdewastowali to piękne 
miejsce. Gdy to zobaczyłam, po prostu chciało mi się 
płakać. Jak tym ludziom możemy cokolwiek dać czy 
zrobić? Ławki poniszczyli, spalili, ktoś zdemontował  
i ukradł dębowy stół. Wyniósł go dziesięć metrów dalej 
pod szlaban i porzucił. Porozkręcano bale, na których 
blaty były oparte, poniszczono stojaki do rowerów, poza-
bierano na części i rozpalono ognisko. 

I to zniechęca, bo człowiek poświęca swój czas,  
lata po ludziach, prosi. Stara się zrobić coś, przecież  

nie dla siebie, a tu przychodzą jakieś typy, rozwalają, 
rozkradną, spalą to, co miało służyć wszystkim.  
Objąć tego rozumem nie sposób. Po prostu nie mogę,  
no nie mogę. 

Kiedyś, gdy zobaczyłam młodzież dewastującą  
naszą altankę, to nawet wezwałam policję. Byłam przera-
żona, gdy zobaczyłam, co oni w tej altance wyprawiali. 
Podeszłam do nich i zapytałam: „Czy wy w domu też  
się tak zachowujecie? Też biegacie po stołach i czepiacie 
się jak małpy sufitu. Czy wy nie potraficie normalnie  
z tego, co tu jest, korzystać?”. Ale dyskusji nie było.  
Nim przyjechała policja, wandale uciekli. 

Dopóki nie założymy na Syrenki i w Magdalence 
przy Górkach Piaskowych monitoringu, nie damy sobie  
z tym rady. Tak niszczą.
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Teraz na górkach obsługiwaliśmy idącą do Częstocho- 
wy pielgrzymkę. Żeby przygotować stoły i wszystko co 
potrzeba, Kazio Marczuk z rady dzwonił do mnie i pro-
sił, bym przyjechała i pilnowała stołów. Obawiał się, że 
przywiezie stoły, złoży na estradzie, pojedzie po krzesła, 
a jak przyjedzie, to nie wiadomo, czy wszystkie będą. 

Efekt był taki, że robiłam za stójkowego, by Kazio 
mógł w jedną i drugą stronę jeździć i wszystko pozwozić. 

I tak z jednej strony człowiek chciałby, żeby w tej 
Magdalence było coraz piękniej, i nie żałuje swojego 
czasu i pracy, a z drugiej jest bezradny wobec brutalnej 
rzeczywistości.

Wiem, że w życiu jest na pewno więcej blasku niż 
cieni, ale jestem taka, że nawet jak widzę, że się tu za-
waliło, tu psuje, nie tracę nadziei. Mówię tak jak Scarlett 
O’Hara: „Jutro będzie nowy dzień”. I to działa. To mnie 
napędza.

W drogę
– W tym roku pojechaliśmy z grupą seniorów na 

wycieczkę do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Co 
roku organizujemy wycieczki. Są przeurocze. Jeżdżą na 
nie różni ludzie, nawet tacy, że patrząc na nich, człowiek 
myśli: „Rany boskie, ja pewnie bym sobie nie dała rady”. 

Jeździ z nami pani trzy razy taka jak ja, o dwóch 
kulach, i daje sobie radę. W grupie jest taka integracja, 
że nie zdarza się, żeby ta pani nie miała pomocy, gdy 
wychodzi z autokaru. W tym roku mieliśmy przygodę. 
Na drodze potknęła się o coś Wiesia Komorowska i się 
wywaliła. Bo to wszystkie damy jadą na wycieczkę i nie 
mają na nogach butów sznurowanych, tylko klapeczki. 
No i zsunęła jej się noga i nieszczęście gotowe.

Wszędzie, gdzie się zatrzymywaliśmy, panowie  
pożyczali krzesło z restauracji. Wiesia siadała na krześle  
i wnosili ją do autokaru. Kupiliśmy po drodze kapustę  
i robiliśmy Wiesi okłady.

Ta grupa to raz czterdzieści, raz czterdzieści pięć 
zadowolonych osób. Prywatnie pewnie nikt by sobie na 
taką wycieczkę nie pozwolił, ale ponieważ tutaj przyjeż-
dża autokar, wesołe towarzystwo wsiada i jedziemy.

Zaczynaliśmy od wycieczek jednodniowych, bo 
narzekali: „A gdzie to, a spanie, a musi mieć swoją po-
duszkę, a musi mieć rogala”. Boże, co to nie było. Potem 
okazało się, że jeden dzień to strata czasu. Pół dnia się  
jedzie, pół dnia się wraca, niewiele zostaje na zwiedza-
nie. Pojechaliśmy pierwszy raz na wycieczkę dwudniową 
i było bardzo fajnie. Teraz się o takie wycieczki upo-
minają. Jednego dnia coś oglądamy, nocujemy, a drugi 
dzień mamy cały na zwiedzanie. Wycieczki organizuje 
nasze sołectwo. Mamy panią przewodnik, która jedzie  
z nami już z Magdalenki i wszystko załatwia. Wejścia do 
muzeów, noclegi, obiady. My, jako sołectwo, kupujemy 
butelki z wodą i drożdżówki na drogę. 

Ostatni raz
– Któregoś dnia w ramach rehabilitacji męża, bo  

na skutek złego krążenia ma kłopoty z chodzeniem, chcia- 
łam zobaczyć, jak on sobie poradzi nie na domowej trasie 
salon-kuchnia, i wybrałam się z nim samochodem do 
Powsina. „Niedaleko, w razie czego wrócimy” – pomy-
ślałam. Pojechaliśmy. Byłam tam ostatnio jakieś pięć-
dziesiąt lat temu. 

Chodziłam po alejkach ogrodu botanicznego i zwró-
ciłam uwagę na ustawione tam toalety. Stoją toi-toiki 
takie, jak my stawiamy na Górkach Piaskowych podczas 
obsługi pielgrzymki czy jakichś dużych imprez. Tylko 
my toi-toikę musieliśmy przykuwać łańcuchem do drze-
wa, bo inaczej, co drugi dzień nam ją wywalali. Dlatego 
staramy się o zainstalowanie monitoringu. Znaleźliśmy 
wykonawcę, który nam urządzenia założy, będzie  
się wszystko nagrywało i będziemy mieli możliwość 
przeglądu. Może to coś da.

Ostatni raz naprawię altankę przy Sarenki. Mam już 
decyzję zarządu i towarzystwo Jeziorki oceniło straty. 
Młodzi ludzie z towarzystwa zapytali mnie, co bym 
chciała, a ja bym chciała, żeby znowu było jak dawniej: 
dwa kosze na śmieci, stojak na rowery i piękna, taka jak 
była tablica informacyjną, a na niej ofoliowana mapa ze 
szlakami dla rowerzystów i jeżdżących konno. 

Byłam świadkiem, jak zatrzymywali się ludzie  
na rowerach i mówili: „O, tu jesteśmy, to tędy musimy 
jechać”. Wszystko to jednak, cholera, komuś przeszka-
dzało. Powiedziałam sobie: „Trudno, będę na rowerze 
jeździła wieczorami na patrole, bo naprawdę szkoda mi 
strasznie tego miejsca”. 

Już sobie zaplanowałam, że jak naprawią altankę,  
to załatwię u naszych kamieniarzy kamienie, żeby 
ogrodzić miejsce na palenisko. Może w ten sposób dam 
ludziom do zrozumienia, że ogniska nie pali się tam, 
gdzie się siedzi, tylko w miejscu do tego przeznaczonym. 
Czy to się uda? Jestem urodzoną optymistką.

Cieszy mnie to, że jestem uparta, że czegoś do- 
pięłam, że coś się udało zrobić. Mnie się wydaje, że tak 
powinno być, że ludzie powinni być sobie przyjaźni. 
Przecież teraz często jest tak, że do dzieci strach się ode-
zwać, bo nie wiadomo, co pokażą i co powiedzą. Dorośli 
zrobili się opryskliwi, niechętni. Tylko biznes, tylko liczą 
się pieniądze, a nie ma tego człowieczeństwa. Kiedyś 
było nas tu mniej, ale Boże, wszyscy się znali. Jeden do 
drugiego poszedł i po szklankę cukru, i po szklankę soli. 
A dziś?

Ostatnio na wycieczce w Roztocze dostaliśmy piękny 
wiersz od pana Ryszarda Urbana, miejscowego przewod- 
nika, który oprowadzał nas po wiekowej cerkiewce.  
Warto choć fragment tego wiersza zacytować.

„Co nam dziś mówią te ściany zmurszałe, te belki 
spróchniałe i gontem pociemniałe.

Mówią nam wiele; latami, wiekami to, co się działo tu 
dawno przed nami.

Mówią o latach wesołych i smutnych, o ludziach 
szlachetnych, a także okrutnych,

Którzy przed laty tu właśnie żyli i swoim życiem to 
dzieło historii tworzyli…”. ■

…w życiu jest  
na pewno więcej blasku  

niż cieni

…ludzie powinni  
być sobie przyjaźni

fot. z archiwum prywatnego K. Redel (x4)
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Pod koniec sierpnia, tuż przed rozpoczęciem  
szkoły, mieszkańcy Lesznowoli tradycyjnie oddawali 
hołd ziemniakom. W cieniu XVIII wiecznego dworu  
i drzew podworskiego parku w białej mgle dymu z ogni-
ska po raz jedenasty odbyło się coroczne pieczenie ziem-
niaków. Owinięte w srebrną folię kartofelki nabierały 
dymnego smaku, a kolejka po ten przysmak nie malała. 
Pieczone w ognisku ziemniaki to już klasyka, która jest 
w stanie pokonać niejedną kiełbaskę z grilla.

Na ziemniaczanym święcie mieszkańcy gminy  
zjawili się tłumnie. Było wiele kulinarnych pokus.  
Dominowały potrawy z grilla, choć chleb ze smalcem  
i kiszonym ogórkiem oraz kanapki z wędzoną szynką  
z tłuszczykiem też cieszył się niesłabnącą popularnością. 
Po raz pierwszy wśród kulinarnych propozycji pojawiły 
się potrawy od wietnamskich przyjaciół z Wólki Kosow-
skiej. Jeszcze nie tak popularne jak kiełbasa z grilla,  
ale pyszne, gorące wietnamskie sajgonki z czasem zy- 
skają rzeszę zwolenników. Wiemy, po próbowaliśmy.

Dla tych, którzy woleli osłodzić sobie koniec wakacji, 
była wata cukrowa, pyszne ciasta i prawdziwie gęste, 
rzemieślnicze lody, po które ustawiała się długa kolejka.

W ramach duchowej strawy dzieci obejrzały spektakl 
„Awanturka z leśnego podwórka”, a dbający o kulturę 
fizyczną wystartowali w Biegu po ziemniaka.

Tego dnia było ciepło. Lato, choć przemijało, jeszcze 
pozwoliło nacieszyć się gorącym powietrzem i złotym 
słońcem. Można było posiedzieć przy drewnianych 
stołach ze znajomymi i w miłej atmosferze spędzić czas. 
Kto tego nie lubi? 

Już za kilka tygodni, przeglądając te zdjęcia, można 
będzie westchnąć z rozrzewnieniem na wspomnienie 
wakacji, które minęły. Przed nami złota jesień. A za rok 
znowu upieczemy ziemniaki. ■

Ziemniaków nigdy nie za wiele. Polacy je lubią i cenią  

pod każdą postacią. Chętnie sięgają po gotowane,  

w mundurkach, frytki, ziemniaczane purée, ziemniaki  

w zupie i ziemniaczaną sałatkę. Kochają też kartofelki  

pieczone i smażone na patelni. Ziemniak rządzi o każdej 

porze roku, ale koniec lata i początek jesieni to bez  

wątpienia ich czas. Wykopki i zapach palonych na polach 

łętów to historia powtarzająca się od lat. To zapowiedź  

nadchodzącej jesieni i widoki jak z obrazów Chełmońskiego.

Ziemniaczane 
święto



O kotach syberyjskich wiemy tyle, że są to zwie- 
rzęta ruchliwe, żywiołowe, bardzo przyjacielskie i uczu- 
ciowe. Nie są agresywne, nie mają niszczycielskich  
zapędów, ale bardzo lubią się wspinać i skakać, dlatego 
często odpoczywają na wysokich półkach i szafach.  
Mogliśmy to wszystko obserwować, słuchając pani 
Karoliny Skrzyniarz, która nam o swoich syberyjskich 
pupilach opowiedziała.
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Pierwszy był kocur
– Wszystko zaczęło się dwadzieścia jeden lat  

temu w Warszawie – opowiada pani Karolina. – Wtedy 
do naszego domu na Ursynowie przez przypadek trafił 
pierwszy kot syberyjski. Powiedziałyśmy rodzicom,  
że chcemy mieć z siostrą kota, i zaczęłyśmy przeglądać 
ogłoszenia. Znalazłyśmy dwa. W jednym była oferowana 
półperska kotka, w drugim kocur syberyjski. – „Jak ma 
być kot, to niech będzie rasowy” – zapadła decyzja  
i kupiłyśmy kota.

To był super kocur. Pies w skórze kota. Przepiękny, 
czarny, klasycznie pręgowany i nazywał się Cedric.  
Ważył dziesięć kilogramów i chodził wszędzie za nami 
jak pies. Żeby mu nie było nudno, w jakiś czas później  
od tej samej pani, która sprzedała nam Cedrica, kupiły-
śmy czarną, dymną Darię, kotkę syberyjską. Tak zaczęła 
się u nas hodowla kotów. Była skromna, bo mieszkali- 
śmy w bloku.

Daria była z nami osiemnaście lat. Dożyła solidnego 
wieku i do dziś mamy w domu jej wnuki i prawnuki. 

Dwadzieścia jeden lat temu rasa syberyjska była  
w Polsce jeszcze nowością, bo pierwszy kot syberyjski,  
a właściwie kotka, pojawiła się w Polsce osiem lat wcze-
śniej. Hodowlę kotów syberyjskich rozpoczęto w naszym 
kraju w 1990 roku, a stało się to za sprawą pani Jolanty 
Sztykiel z Warszawy i jej kotki o imieniu Bajra Rołas. 

W tym samym roku koty syberyjskie dotarły do 
Stanów Zjednoczonych wraz z rosyjskimi emigrantami 
z Moskwy i St. Petersburga. Dwa lata później, w 1992 
roku, World Cat Federation, międzynarodowe stowarzy-
szenie klubów kotów, jako pierwsze uznało koty sybe-

ryjskie, a pięć lat później zrobiła to FIFe – Międzynaro-
dowa Federacja Felinologiczna zrzeszająca organizacje 
hodowców kotów rasowych z Europy, Azji oraz Ameryki 
Południowej, do której należy hodowla pani Karoliny. 

Koty syberyjskie to rasa naturalna, która wywodzi  
się z Syberii i powstała bez ingerencji człowieka. Zacho-
wały wiele cech kotów dzikich, a ich piękne, charaktery-
styczne futro ukształtowały warunki klimatyczne Sybe-
rii – ostre zimy i gorące lata. Pewnie dlatego są zdrowe  
i wytrzymałe, a do tego bardzo kontaktowe, przyjazne  
i towarzyskie.

Moja pasja
– U mnie są prawie same kocie dziewczynki, jeden 

młody kocurek i wiekowy już wykastrowany kocur.  
Ojcem kociąt są reproduktory z innej hodowli. Część 
kotów to – jak wspomniałam – potomkowie mojej Darii,  
a część jest sprowadzona zza granicy. Jest kotka z Ukra-
iny o imieniu Sinkopa i Crasavushka z Rosji, a konkret-
nie z Moskwy. 

Koty syberyjskie to nie jest pomysł na życie, bo  
z zawodu jestem inżynierem drogownictwa po Politech-
nice Warszawskiej i pracuję w Warszawie, tylko moja pasja. 

W hodowli mam jeden, dwa mioty w roku, bo dobre 
wychowanie kociąt wymaga sporo czasu. Na szczęście 
mamy dwójkę dzieci, czteroletniego synka i córkę, która 
w tym roku idzie do zerówki, więc kocięta mają się z kim 
bawić. 

Są hodowle, które wychowują rocznie wiele miotów, 
ale tam nie jest tak, jak u nas, że koty są domownikami, 
są razem z nami, obserwują i uczestniczą w życiu domo-
wym. Nie boją się odkurzacza, nie grzebią w doniczkach, 
tylko mówiąc wprost, umieją się w domu zachować. 

Koty hodowane w pewnej izolacji, w boksach czy 
zamkniętych, odciętych od życia domowego pomieszcze-
niach, trudniej jest potem przyzwyczaić do ludzi, bo się 
ich po prostu boją. Boją się nowych ludzi, boją, gdy się je 
próbuje wziąć na ręce, a u nas są od małego noszone  
i bardzo to lubią.

Dla wychowania małych kociąt najważniejszy jest 
okres od czwartego do dziesiątego tygodnia życia. Wtedy 
trzeba im poświęcać najwięcej czasu, bo w tym okresie 

W salonie domu państwa Skrzyniarz  

w Lesznowoli zabawa w najlepsze.  

Pięć ślicznych, przemiłych kociąt bawi się  

w berka. Cały salon jest do ich dyspozycji.  

Od czasu do czasu do zabawy włącza się  

starsze o kilka miesięcy rodzeństwo,  

a wszystko to z wielką uwagą obserwują  

dwie niezwykłej urody kocie mamy:  

Anfisa i Yudyta.

Pierwszy  
 był Cedric

…część kotów  
to potomkowie mojej 

Darii

fot. z archiwum prywatnego K. Skrzyniarz (x2)



moja Lesznowolamoja Lesznowola

30 31

Mówię o tym z pewną ostrożnością, bo nie były  
to badania, które zyskały powszechne uznanie. W mojej 
dwudziestoletniej praktyce hodowcy spotkałam osoby, 
które miały uczulenie na normalne koty i koty syberyj- 
skie, ale nie spotkałam takich, które przebywając z mo-
imi, skarżyłyby się na jakąś alergiczną reakcję. Myślę, że 
to bardziej zależy od człowieka niż od kota. Na wszelki 
wypadek zawsze polecam osobom, które chcą mieć 
mojego kota, żeby przyjechały i trochę z kotkami pobyły, 
aby potem nie było przykrych niespodzianek.

Moje dzieci bardzo kochają nasze koty. Mąż ma do 
nich pewien dystans, nie angażuje się w kocie sprawy tak 
jak ja, ale zawsze, gdy potrzebuję pomocy, mogę na  
niego liczyć.

Mam teraz sześć dorosłych kotów i pięć małych  
kociąt, czyli wesołą jedenastkę akurat do zabawy i gry  
w piłkę nożną. Gdy się bawią, jest ich dosłownie wszę-
dzie pełno. Gdy przychodzi pora odpoczynku, jest cicho 
jak makiem zasiał i żadnego z nich nie widać, bo wszyst-
kie się tak pochowają, że trudno je znaleźć. Do tego stopnia,  
że jak ktoś do nas wpadnie w porze ich odpoczynku, to  
pyta: „Gdzie macie te swoje koty, bo żadnego nie widzę?”.

W domu poza drapaczkami, zabawkami i miejscami 
do spania dla kotów, jest wiele kocich akcentów. Zbie-
ramy je przy okazji wakacyjnych wyjazdów i dostajemy 
kocie prezenty od znajomych, którzy wiedzą, jakie miej-
sce w naszym życiu zajmują koty. 

Kot i pies 
– Najbardziej wspominam naszego pierwszego kota, 

od którego w Warszawie wszystko się zaczęło. Z ogrom-
nym rozrzewnieniem wspominają go też moi rodzice,  
bo to był prawdziwy pies, a nie kot. Rodzice mają działkę 
pod Warką, a na niej jabłoniowy sad. Gdy szli do sadu, 
kot ich nigdy nie opuszczał. Chodził z nimi i za nimi jak 
pies. Razem wychodzili z domu i razem zawsze wracali.

Kiedyś tak się zdarzyło, że gdzieś wyszedł bez ro- 
dziców i ktoś go ukradł. Na szczęście zmartwienie nie 
trwało długo, bo udało się go znaleźć i odzyskać. Tam 
pod Warką raz do domu przyniósł zająca, bo – o czym nie  
wspomniałam – koty syberyjskie mają bardzo rozbudo- 
wany instynkt łowczy. W domowych warunkach nie mają  
jednak gdzie polować. Jedno jest pewne: nie należą do 
kanapowców, co to leżą na kanapie i ładnie wyglądają. 

W czasach, gdy do domu rodziców trafił nasz pier- 
wszy kot, mieliśmy też psa i nie potwierdziło się po-
wiedzenie, „żyją jak pies z kotem”, bo i kot, i pies byli 
w wielkiej przyjaźni. Bawili się razem, chodzili razem 
i zdarzało się, że razem spali. Nie potwierdziło się też 
przysłowie o tym, że kot chodzi własnymi drogami.  
Koty zawsze szukają kontaktu z człowiekiem.

Zakochaliśmy się w tym naszym pierwszym kocie  
i nie myśleliśmy wtedy o hodowli. To miał być tylko do-
mowy towarzysz. Tak nas jednak sobą oczarował, że – jak 
mówiłam – kupiliśmy mu kotkę. Ona też miała wspaniały 
charakter i była bardzo mądra. Przez całe swoje dorosłe, 
kocie życie matkowała wszystkim naszym kociakom  
i rządziła psami. 

Niektórzy mówią, czasem niesłusznie, że koty są 
wredne. Przychodząc do nas, pytają, czy mogą kota po-
głaskać i czy przypadkiem nie ugryzie. Przyznam, że dla 
mnie to jest pytanie z kosmosu. Moje dzieci ciągle się  
z nimi bawią, noszą je na rękach i dobrze by było, gdyby 
je któryś drapnął, bo wydaje mi się, że je męczą. Ale 
to się nigdy nie zdarzyło. Gdy patrzę na te ich wspólne 
zabawy, to myślę, że na miejscu kota miałabym dosyć. 

najbardziej tego potrzebują. Najwięcej się uczą. Jeśli nie 
będą w tym okresie blisko człowieka, będą zamknięte, 
będą dzikie, a co to za przyjemność mieć w domu dzikie-
go kota, który boi się ludzi.

Tak więc wychowanie kociaka to nauczenie go,  
jak być członkiem ludzkiej rodziny, a nie tylko ładnym, 
siedzącym na kanapie kotem, który ucieka, gdy przycho-
dzą goście.

W Lesznowoli mieszkamy od sześciu lat i aby 
zapewnić naszym kotom dobre i bezpieczne warunki, 
musieliśmy stworzyć im pewną przestrzeń do życia. 
Przystosować dom także do ich potrzeb i wymagań, aby 
mogły swobodnie wychodzić na zewnątrz, do ogrodu, 
ale żeby nie mogły wychodzić do sąsiadów czy na ulicę, 
przy której mieszkamy. Dlatego część ogrodu została 
ogrodzona i powstało coś na kształt bezpiecznej woliery 
połączonej z domem.

To nie tylko chroni nasze koty przed ulicznym ru-
chem, lecz także nie kusi złodziei, bo i tacy się zdarzają, 
a poza tym zapobiega przypadkowym kontaktom z inny-
mi kotami, które mogą być nosicielami niebezpiecznych 
chorób wirusowych, takich jak na przykład białaczka. 

Koty syberyjskie, o czym mało kto wie, należą do 
tych zwierząt, których nie muszą się bać alergicy, ludzie, 
którzy mówią, że mają uczulenie na sierść kota. Zresztą – 
co warto wyjaśnić – uczulenie nie wywołuje sierść kocia. 
Podstawowym alergenem jest białko Fel d1, zawarte  
w ślinie zwierzęcia i w gruczołach łojowych, które koty, 
dbając o higienę i liżąc sierść, po niej rozprowadzają. 

W Stanach Zjednoczonych na zlecenie niezależnego 
stowarzyszenia hodowców kotów syberyjskich (Siberian 
Research Inc.) przeprowadzono specjalne testy, które 
dowiodły, że sierść kotów tej rasy jest mniej alergenna 
niż innych ras. Ponieważ testy na ponad trzystu kotach 
syberyjskich wykazały, że zawartość wspomnianego 
białka Fel d1 była niska lub bardzo niska, zaczęto tę rasę 
polecać jako koty dla alergików.

…wychowanie kociaka to  
nauczenie go, jak być członkiem 

ludzkiej rodziny

fot. z archiwum prywatnego K. Skrzyniarz (x2)
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Moje koty są wszędzie. Gdy kroję dla nich mięso,  
to całe stado przenosi się do kuchni i mi pomagają. Z do- 
świadczenia z małymi kociakami wiem, że nim wsadzę 
pranie do pralki, powinnam sprawdzić, czy w pralce 
jakiegoś malca nie ma, bo są z natury bardzo ciekawe. 
Mogą znaleźć się dosłownie wszędzie.

Dawniej do głowy by mi nie przyszło, żeby spraw-
dzać, czy w pralce nie ma kota, ale lata doświadczeń 
nauczyły mnie ostrożności. 

Co moje koty jedzą? Na pewno nie jedzą suchej kar-
my w postaci kuleczek. Jedzą karmę mokrą z puszki albo 
mięso, które sama im przyrządzam, dodając do niego 
odpowiednie suplementy diety i witaminy. Jedzą też go- 
towane ryby. Surowych nie lubią.

Powiem szczerze, że nie za bardzo lubię z moimi 
kotami jeździć na wystawy. Robię w tym zakresie tylko 
tyle, ile wymaga dany mojej hodowli certyfikat, żeby 
koty miały licencję hodowlaną i rodowody.

Nie staram się, żeby moje kotki miały w roku więcej 
niż jeden miot kociąt, bo małe kocięta, tak jak małe dzie-
ci, wymagają ciągłej opieki. Teraz mam piątkę małych. 
Zdarza się, że w miocie jest siódemka. Gdyby dwie kotki 
miały w tym samym czasie po siedem kociąt, opiekować 
się czternastką byłoby trudno. Nie ogarnęłabym tego 
czasowo. Trudno byłoby pogodzić moją pracę zawodową 
z opieką, która wymaga sprawdzenia, czy każde zjadło, 
czy dobrze się czuje, czy mu coś nie dolega. Koty lubią 
czystość, więc i o tym trzeba pamiętać. Jeśli kot zała-
twia się poza kuwetą, to często dlatego, że jest w niej po 
prostu brudno. 

Koty wymagają oczywiście pielęgnacji, ale u kotów 
syberyjskich na szczęście futro nie jest tak bardzo wy-
magające. Czasem robią się im kołtuny pod pachami  
albo w charakterystycznych dla tej rasy portkach, które 
mają z tyłu, na tylnych łapach. Jednak gdy ktoś jest su-
mienny i dwa razy w tygodniu wyczesze kota specjalnym 
grzebieniem, to gwarantuję, że żadnych kołtunów nie 
będzie. Wystarczy przesypać talkiem futro i wyczesać. 
Latem jest ono rzadsze, ale zimą jest przepięknie puszy-
ste i gęste.

Pazurów moim kotom nie muszę obcinać, bo dosko- 
nale sobie zdzierają na drapakach w wolierze lub w zimo- 
wym ogrodzie, który też mają do swojej dyspozycji. 

Gdy mam małe kociaki, wolę patrzeć na nie, niż 
oglądać telewizję. Ich zabawy, ich zachowanie jest tak 
wciągające, że można je obserwować godzinami. Wiele 
razy sobie mówiłam, że już koniec z kociętami, nigdy 
więcej, bo to jest ogromnie dużo pracy i… nie potrafię  
w tym postanowieniu wytrwać. 

Sporo kociąt sprzedaję za granicę. Kocięta z Lesz-
nowoli, z hodowli Duma Cara, bo tak się moja hodowla 
nazywa, pojechały już do Holandii, Norwegii, Finlandii, 
Wielkiej Brytanii, Francji, a ostatnio także na Krym. ■

fot. Mariusz Hekselman

fot. z archiwum prywatnego K. Skrzyniarz

…są to zwierzęta 
ruchliwe, żywiołowe, 
bardzo przyjacielskie  

i uczuciowe
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Tego dnia pogoda dała pierwszy sygnał, że 

tegoroczne lato odchodzi w strefę wspomnień. 

Słońce skryło się za chmurami, a zapowiadany 

deszcz straszył na horyzoncie. Na szczęście  

z zapowiedzi niewiele wyszło i choć było trochę 

chłodniej niż przez kilka poprzednich tygodni, 

pogoda dała szanse, by dobrze się bawić.  

Na początku września Stefanowo radośnie 

żegnało lato.

Było  
   sobie  
      lato

Tamtej soboty, szybując wysoko na eurobungee,  
każde dziecko mogło choć na chwilę odbić się od ziemi  
i zapomnieć o tym, że szkoła właśnie się zaczęła. Nic 
więc dziwnego, że kolejka po tę krótką chwilę zapomnie-
nia nie przestawała topnieć. Wielki dmuchany kolorowy 
klaun zapraszał na zjeżdżalnię, a karuzela kręciła się 
szybko, wywołując przyjemny zawrót głowy. Były lody, 
ciastka, wata cukrowa i konkursy z nagrodami. Kto naj-
ładniej zatańczy, a kto odpowie na pytania: „Jakie znasz 
odmiany jabłek? Jakie warzywo ma kolor czerwony? 
Wymień dwie nazwy ulic w Stefanowie?”. Chętnych  
do konkursów nie brakowało i nie brakowało symbolicz-
nych nagród. 

Tak się już utarło, że na imprezach w Stefanowie nie 
może zabraknąć Doroty Panfil, uczestniczki telewizyj-
nego MasterChefa. To ona z pełnym oddaniem doglądała 
tegorocznego grilla – równo przypieczonych kiełbasek, 
przyrumienionej kaszanki, pierogów i zachęcała do zje-
dzenia pajdy chleba ze smalcem. Do tego był kwaszony 
ogórek i jak mówią niektórzy: „Można żyć”.

Smak pokrojonego arbuza orzeźwiał i chyba najbar- 
dziej symbolizował to, co za chwilę miało stać się przesz- 
łością. Kończyło się lato. W Stefanowie zostało pożegnane 
pod wodzą nowego sołtysa, a właściwie pani sołtys  
Anny Lasek. Było sympatycznie, gwarno i wesoło. ■

Był też teatr dla dzieci i wieczorna potańcówka  
na dechach.

Rozłożeni na leżakach widzowie z radością podzi-
wiali występ grupy tanecznej Salus, a panie, które układ 
tworzyły, choć z początku lekko stremowane, z każdą 
chwilą bawiły się coraz lepiej. To był bardzo optymi-
styczny popis. 
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Jej losy były tragiczne. Ponieważ 
była zamieszana w rewolucję 1905 
roku, carscy żołnierze po wkrocze-
niu na wieś przyszli do jej gospodar-
stwa i na miejscu zabili dziesięcioro 
najstarszych dzieci, bo dowiedzieli 
się, że chodziły do partyzantów  

w lesie. Dwójkę najmłodszych pra-
prababcia złapała na ręce i uciekła  
w pole. Dopadł ją tam Sowiet na 
koniu i całą trójkę porąbał szablą. 
Maleństwa nie przeżyły. Babcia 
przeżyła, a krzywda, jaką jej wyrzą-
dzili, spowodowała jeszcze większą 
nienawiść do carskiej władzy. Gdy 
odebrali jej majątek i wywieźli z pra- 
pradziadkiem na Syberię, urodziła 
dwójkę dzieci, w tym moją prabab- 
cię. Zabili ją strzałem w czoło, a ro- 
dzinie powiedzieli, że wpadła pod 
pociąg. Wszyscy, którzy byli na 
pogrzebie i stali nad otwartą trumną, 
widzieli na czole ślad po kuli, ale 
nikt niczego ze strachu nie mówił. 

Gdy urodziła się moja mama,  
jej dziadkowie już nie żyli. Nikt nig- 
dy o tej krwawej historii w domu  
nie mówił.

Taką mam historię. Jestem  
Ukrainką polskiego pochodzenia. 
Gdy myślę o praprababci, to cały 
czas chce mi się płakać. My tak czę- 
sto teraz narzekamy na życie, ale 
na co tu narzekać? To kiedyś były 
straszne czasy.

w małej uzdrowiskowej miejsco- 
wości koło Kijowa, położonej tak  
jak Zamienie niedaleko stolicy.  
Piękne, zielone miasteczko z sosno-
wymi lasami było w całości zabu-
dowane sanatoriami i nazywało się 
Irpień. Tam mieliśmy dom.

Wymierający gatunek
– Do Polski – jak to się mówi – 

przyjechałam za mężem, którego 
poznałam w Kijowie. Jeździłam do 
Polski w latach dziewięćdziesią-
tych, gdy miałam osiemnaście lat 
i zaczęłam prowadzić samochód. 
Wtedy potrafiłam w weekend usiąść 
za kierownicą, przyjechać do Polski 
na dwa dni, żeby nakupić torcików 
wedlowskich i jakichś ciuchów. 
Lubiłam jeszcze polskie śledzie. 
Ładowałam bagażnik i wracałam. 
Potem, gdy poprawiła się sytuacja 
na Ukrainie, to jeździłam coraz rza-
dziej, ale po to, żeby coś zobaczyć, 
do Krakowa, na Mazury, do Warsza-
wy. A potem… poznałam Roberta.

Z zawodu jestem specjalistą  
z zakresu hotelarstwa i turystyki. 
Gdy byłam młoda i miałam wybrać 
jakieś studia, marzyłam, by mieć 
własny hotelik w Kijowie, a właści-
wie nie w Kijowie, tylko w zielonej 
obręczy Kijowa. Za miastem, gdzie 
jest las i zielono. Hotelik, do którego 
mogłyby przyjeżdżać całe rodziny.  
A ponieważ lubię gotować, myślałam,  

Kocham  
te nasze środy

– Pierwszy komunikat, jaki przekazałam 
mojemu mężowi, gdy go poznałam,  
był taki, że nie chcę wychodzić za mąż. 
Nie chciałam mu dawać nadziei i za-
wracać głowy. Odpowiedział, że nigdy 
mi się nie oświadczy, i postanowiliśmy 
się przyjaźnić – opowiada Olga Tyszek, 
mieszkanka Zamienia. 

fot. z archiwum prywatnego O. Tyszek (x3)

…do Polski – jak to się mówi – 
przyjechałam za mężem

– Im dłużej go znałam, tym 
bardziej nabierałam przekonania, że 
to jest ten człowiek, któremu mogę 
zaufać i związać z nim swoje dorosłe 
życie. Po roku przyjaźni wzięliśmy 
ślub. Pobraliśmy się w Polsce. Potem 
zrozumiałam, że muszę opuścić swój 
kraj, moją Ukrainę, i przenieść się 
do męża, do Polski. Uznałam, że 
kobiecie łatwiej podjąć taką decyzję 
niż mężczyźnie, który – jeśli opusz-
cza ojczyznę – musi zaczynać swoją 
zawodową karierę od nowa. 

Historia przemilczana
– O rodzinnej historii w naszym 

domu na Ukrainie nigdy się nie mó- 
wiło. Takie były czasy i tak było bez- 
pieczniej. Nie mówiło się o niej także 
w domu mojej mamy, a jeśli, to nigdy 
przy dzieciach, które nieświadome 
mogłyby coś gdzieś powtórzyć – 
wspomina pani Olga.

– Moja mama całe życie praco-
wała w sanatorium kardiologicznym, 

Rano po drodze do pracy mama 
zawoziła mnie do szkoły, a po lek-
cjach szłam do sanatorium do mamy, 
jadłam obiad i razem jechałyśmy  
do domu. Mimo tego, że Kijów był 
blisko, wyrosłam i wychowałam się 
w Irpieniu. To były czasy CCCP, 
czyli Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich, i do sanatorium 
przyjeżdżali pracownicy państwo-
wych zakładów, którzy mieli szczę-
ście dostać tak zwany przydział. 
Sanatoria to były całe kompleksy 
zdrowotne z basenami i różnym wy- 
posażeniem służącym do rehabilita-
cji. To, w którym pracowała mama, 
było nastawione na rehabilitację 
pacjentów po zabiegach na sercu. 

Moja mama jest Polką, uro-
dzoną gdzieś na Syberii, dokąd po 
rewolucji 1905 roku zostali zesłani 
jej dziadkowie. Całkiem niedawno 
dowiedziałam się o ich historii, która 
do tej pory wywołuje u mnie ciarki 
na plecach. 

Moja praprababcia miała czter- 
naścioro dzieci. Dwanaścioro urodzi-
ło się w Polsce, dwójka na Syberii. 
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że będę tam szefem kuchni. Tak 
sobie marzyłam, gdy miałam siedem- 
naście lat i szłam do szkoły hotelar- 
skiej. Potem okazało się, że na reali- 
zację mojego marzenia potrzeba 
dużo pieniędzy, których nie miałam, 
bo w międzyczasie zginął mój tata  
i z mamą zostałyśmy same, zdane  
na siebie. 

Gdy poznałam Roberta, po  
kilku zdaniach wydał mi się porząd-
nym człowiekiem. Ja takich ludzi 
nazywam „wymierający gatunek”. 
Nigdy nie zamierzałam opuszczać 
swego kraju. Uważałam, że za żadne 
pieniądze, za żaden zarobek nigdy 
nie wyjadę z Ukrainy. Bo nie trzeba 
być geniuszem, żeby zrozumieć, 
że nigdzie człowiek nie będzie tak 
potrzebny, jak jest potrzebny na wła- 
snej ziemi. Opuszczenie swojego 
środowiska, gdzie wszystko znałam, 
i ludzi, wśród których wyrosłam, na 
pewno było nie dla mnie. Tak myśla-
łam, a jednak jestem tu, w Zamieniu. 
Teraz jestem grafikiem komputero-
wym i próbuję być informatykiem.

Jak żyć
– Na początku było mi bardzo 

ciężko. Wiem, że to, co powiem, 
może budzić zdziwienie, ale po pół 
roku pobytu w Polsce doszłam do 
wniosku, że ja nie mam co jeść. Po 
wszystkim, co jadłam, bolał mnie 
żołądek, a potem zaczęło mnie boleć 
wszystko. Długo chodziłam po  

Mąż zaczął opowiadać, że  
jestem najbardziej optymistyczną 
osobą, jaką zna, i pierwszy raz mi 
ulżyło. Zrozumiałam, że muszę sobie 
pomóc sama. Nie muszę szukać le- 
karzy, wydawać na leczenie pienię-
dzy, tylko po prostu muszę usiąść, 
wziąć wyniki badań, skupić się  
i znaleźć wyjście z sytuacji. Od po-
czątku wszystko przeanalizować. 

Gdy jechałam do Polski, wszyst-
ko było w porządku. Na Ukrainie 
jadłam to, to i to i nic mi nie dole-
gało. Dlaczego mój organizm nagle 
nie toleruje nabiału? Jak cofnąć 
czas i spróbować od nowa? Zadałam 
sobie takie pytania i następnego dnia 
pojechałam do sklepu z żywnością 
ekologiczną. Kupiłam wszystko to, 
czego mi jeść nie było wolno. Od 
serków po mleko, mięso, warzywa i 

lekarzach. Nikt nie mógł mi pomóc. 
Zaczęłam robić na własną rękę ba- 
dania, bo nikt mi ich nie zlecał, i oka- 
zało się, że wszystkie wskaźniki 
miałam poniżej normy. Po pół roku 
doszło do tego, że żołądek bolał mnie  
bardzo mocno i nie mogłam zjeść 
nawet kaszy gotowanej na wodzie. 

Wyniki były niby w normie, 
nie było żadnych nowotworowych 
zagrożeń, ale parametry krwi były 
obniżone i widać było, że organizm 
jest bardzo osłabiony. Wiedziałam, 
że to na skutek niejedzenia, ale co 
jeść, gdy po wszystkim mam ten 
dokuczliwy ból? 

Lekarze powiedzieli mi, że nie 
mogę jeść nabiału. Że jest to dość 
częsty przypadek, gdy w wieku trzy- 
dziestu, a zwłaszcza trzydziestu pię- 
ciu lat, organizm niektórych ludzi 
przestaje tolerować nabiał. Dostałam 
więc całą listę produktów, których 
nie mogłam jeść. Patrzyłam na tę 
listę i zadawałam sobie pytanie: „Jak 
mam żyć? Jak żyć, skoro nie mogę 
jeść tego, co jest mi niezbędne?”. 

Nie mogłam jeść nie tylko na- 
biału, ale nawet niektórych warzyw  
i owoców. Próbowałam wyelimino-
wać nabiał ze swojej diety i szu-
kałam zamienników. Nadal jednak 
bolał mnie żołądek i zrozumiałam, 
że to nie jest wyjście. Potem uda-
liśmy się z mężem do profesora, 
którego ktoś nam polecił, jako do 
ostatniej deski ratunku. Chodziłam 

tym podobne. Kupiłam, przynio- 
słam do domu, ugotowałam sobie  
jak zwykle obiad, zjadłam bez żad-
nych ograniczeń i czułam się dobrze. 
Pomyślałam, że wreszcie mogę  
jeść wszystko. 

Okazało się, że ja nie miałam 
nietolerancji nabiału. Po prostu mój 
organizm zbuntował się na antybio-
tyki, które są zawarte w mleku, na 
różne dodatki do pasz, którymi są 
karmione zwierzęta. Po pół roku mój 
organizm powiedział: „Stop, Ola. 
Ja tego więcej nie toleruję. Możesz 
pić mleko, ale bez tych dodatków”. 
Posłuchałam i mój organizm zaczął 
się czuć lepiej, bo wreszcie dałam 
mu białko i proteiny. 

Moje odkrycie kryło jednak 
zagadkę, którą musiałam jakoś roz- 
wiązać. Zrobiłam zakupy, przy- 

już tak głodna, że robiło mi się bez 
przerwy słabo.

Opowiadałam profesorowi o swo- 
jej dolegliwości, a on w pewnym 
momencie zapytał, czy na korytarzu 
czeka mój mąż. Gdy odpowiedzia-
łam twierdząco, doktor powiedział: 
„To proszę go zawołać”. Nogi się 
pode mną ugięły. Przeraziłam się, bo 
wiedziałam, po co na ogół w takich 
wypadkach lekarze proszą rodzinę 
pacjenta. Zaraz powie, że nie ma  
dla mnie ratunku.

Zawołałam męża, ręce mi  
drżały, a mąż, choć jest dużym chło-
pem, wszedł, słaniając się na nogach. 
Profesor zapytał męża, czy ja nie 
mam przypadkiem depresji, bo to, 
co opowiedziałam, nie pasuje mu do 
żadnej choroby. Pomyślałam wtedy: 
„Gdyby pan nie jadł pół roku, to też 
nie czułby się pan najlepiej”. 

niosłam do domu małą siateczkę  
z produktami bio, które kosztowały 
ponad dwieście złotych, i pomyśla-
łam, że nie stać mnie codziennie na 
takie obiadki, bo jeszcze trzeba jeść 
śniadanie i kolację. I to był ten im-
puls, który spowodował, że powstała 
Kooperatywa Lesznowola.

Kooperatywa Lesznowola
– Byłam tak głodna, że posta-

nowiłam znaleźć ludzi i stworzyć 
grupę, która będzie miała podobne 
jak ja potrzeby i będzie dla siebie 
grupą wsparcia. Co jest w niej takie-
go dobrego? Że wchodzisz do takiej 
grupy i na przykład postanawiasz 
zamówić dla siebie jedną butelkę 
mleka. Ale to samo mleko zamawia 
jeszcze trzydzieści innych osób  
i wtedy to się nazywa hurt. Możesz 
zadzwonić do dostawcy mleka, po- 
wiedzieć, że potrzebujesz tyle i tyle 
butelek i chciałabyś zapłacić za nie 
po cenach hurtowych. Dostawca 
mówi: „Bardzo proszę”.

I tak to się w Zamieniu zaczęło. 
Kooperatywa działa od dwóch lat. 
Na początku biegałam od sąsiad-
ki do sąsiadki, od znajomych do 
znajomych, których miałam bardzo 
niewielu, i namawiałam: „Dziew- 
czyny, będziemy razem kupowały  
i będzie fajnie”. 

Gdy zamieszkaliśmy w Zamie-
niu, najbardziej brakowało mi takiej 
międzyludzkiej komunikacji. Cały 
czas łapałam za telefon i… nie mia-
łam do kogo zadzwonić. Nie miałam 
do kogo pójść, kogo się poradzić  
i nie miałam komu opowiedzieć,  

…kooperatywa Lesznowola  
działa od dwóch lat

fot. z archiwum prywatnego O. Tyszek (x4)
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co przydarzyło mi się w ciągu dnia. 
Dlatego pomyślałam sobie, że będzie 
bardzo fajnie stworzyć taką grupę, 
która będzie działać społecznie, nie 
zarobkowo.

W tej grupie, oprócz wspólnych 
zakupów, będziemy mogli znaleźć 
wsparcie. Jeśli są rodziny wielo-
dzietne, które często żyją od pensji 
do pensji, to w kooperatywie mogą 
liczyć na pomoc. Jeśli zamawiamy 
dużo, to za każdym razem dostawcy 
dają coś gratis albo jest możliwość 
przesunięcia spłaty. Bardzo mi się 
ta idea podobała. Ale na początku 
było bardzo ciężko, bo nikt tego nie 
rozumiał. 

Zauważyłam, że w Polsce jest 
coś takiego, że im więcej robisz za 
darmo, tym mniej cię ludzie szanują. 
Dobro bardziej odbierają jako ludz- 
ką głupotę. Bardzo ciężko uświado-
mić ludziom, że nie trzeba za każdy 
dobry uczynek w stosunku do nich 
sięgać po portfel, że coś może być za 
darmo i bez żadnej ukrytej motywa-
cji. Że można i trzeba w naszych  
czasach robić coś takiego. Nie wszy- 
stko trzeba kupować za pieniądze. 
Możemy sami sobie zbudować spo-
łeczność, na której będziemy mogli 
polegać, na której będziemy mogli 
się oprzeć, a w trudnych sytuacjach 
będziemy mogli liczyć na pomoc. 

chemia dla domu zamawiana z Nie- 
miec. Gdy nowi kooperanci chcą 
dołączyć, to pytają mnie, czy mogą 
zobaczyć ofertę. To ja się pytam: 
„jak?”. Przecież my mamy tysiące 
produktów. Czego dusza chce, to znaj- 
dziesz w kooperatywie i to w kil-
kunastu wariantach. Możesz sobie 
wybrać od tego dostawcy, od tego 
dostawcy czy od tego dostawcy.

My nie prowadzimy sprzedaży. 
Składamy zamówienia i opłacamy 
nasze paragony. Nic nie sprzedajemy, 
nic na tym nie zarabiamy, tylko orga-
nizujemy sprzedaż. 

Na ulicy Waniliowej 1 w Za- 
mieniu ostatni lokal ma wywieszkę 
z kartką Kooperatywa Lesznowola. 
Tam te wszystkie produkty dojeż-
dżają. Niektórzy dostawcy przywożą 
je do nas osobiście. Produkty, które 
jadą od dostawców więcej niż sto 
czy dwieście kilometrów, dojeżdżają 
w paczkach i u nas są dzielone. 

Kooperatywa Lesznowola to  
nie jest sklep. To grupa towarzyska. 
Tu nikt za ciebie nie złoży zamówie-
nia, nikt za ciebie go nie przyniesie 

Na przykład jedna z naszych 
członkiń siedzi z dwójką dzieci w do- 
mu, bo mąż jest w ciągłych wyjaz-
dach służbowych. Ona de facto jest 
sama, rodzice poza miastem i nie 
ma jej kto pomóc. W grupie może 
zwrócić się do nas, żeby przynieść 
jej zakupy, by mogła tym dzieciom 
coś ugotować. 

Mnie rodzice zawsze uczyli,  
że jeśli dobrze postępujesz, nie mu-
sisz oczekiwać podziękowania albo 
jakiejś wdzięczności czy korzyści, 
ale możesz liczyć zawsze na to, że 
nic złego się nie stanie. Jeśli masz 
potrzebę i możliwość zrobienia dla 
kogoś czegoś dobrego, to nawet  
dziękuję za to nie potrzeba. 

Zbudowaliśmy takie miejsce,  
w którym członkowie naszej grupy 
to robią. Spotykamy się w każdą 
środę i rozmawiamy ze sobą. Dzisiaj 
grupa liczy sto dwadzieścia osób,  
a zaczęło się od pięciu. 

Czasami wydaje mi się, że to  
jest bardziej działalność charyta-
tywna, bo pochłania czas. Trzeba 
przecież znaleźć dostawcę, bo w ko- 
operatywie chodzi wyłącznie o eko- 
logiczne produkty. Na rynku jest 
bardzo dużo oszustwa, więc wyszu-
kujemy sprawdzonych dostawców. 
Lubię szukać dalej od Warszawy, 
bo tam można znaleźć prawdziwych 
pasjonatów, którzy we własnym 
ogródku robią sery z mleka od wła-
snych krów i jest ono takie, jakiego 
smak pamiętam z dzieciństwa. 

Gdy znajdziemy dostawcę, 
musimy złożyć zamówienie, zrobić 
przelewy, zapłacić za dostawę i ją 
przyjąć. Zamówienia składamy  
w arkuszach Google, gdzie są poda-
ne wszystkie artykuły, informacje 
pomocnicze oraz ceny. Te tabele pod- 
liczają też kwoty dla każdego zama-

wiającego. Nie mamy ani jednego 
pracownika, a de facto jest to cała 
machina. 

W zimie na przykład zamawia- 
my owoce z Sycylii prostym trans-
portem bez magazynowania w Pol- 
sce. Okazuje się, że wszystko, co jest 
w sklepach, często kosztuje o 70 % 
więcej niż u nas i wszystko można 
zamówić. Wszystko można kupić. 
Wszystko, absolutnie wszystko moż- 
na znaleźć, każdego dostawcę na ca-
łym świecie i jeżeli tylko on dostar-
cza swoje produkty do Polski albo do 
Europy, to można u niego dostawę 
zamówić. I dopłyną do nas statkiem 
pomarańcze, które zerwał rolnik na 
Sycylii, włożył do pudła, wstawił do 
palety, a paletę wstawili na statek. 
Dotrą do nas pomarańcze bez maga-
zynowania w Polsce. U nas jest ten 
komfort, że towar jest dostarczany 
prosto z pola. 

Produktów są tysiące. Jest nabiał, 
mięso, steki, cielęcina, wołowina, 
drób, dziczyzna, części mięsa i po-
droby, bakalie, ubrania, tekstylia,  

…jeśli dobrze postępujesz,  
nie musisz oczekiwać 

podziękowania

…czego dusza chce,  
to znajdziesz w kooperatywie

i żeby dojechało, trzeba je w porę 
opłacić. A oprócz tego musisz być 
aktywny w grupie i pomagać, żeby 
kooperatywa działała.

Kocham te nasze środy. One są 
ucieczką od codzienności. To jest jak 
spotkanie towarzyskie. Wszyscy so-
bie stoją, gadają i czekają na dostaw-
ców. Spotkałam tu wielu fantastycz-
nych ludzi, którzy mnie wspierają. 

Ponieważ przyjechałam żyć w innym 
kraju, to ta kooperatywa pozwoliła 
mi na znalezienie takiego koła, w któ- 
rym nie czuję się sama. Do tej pory 
mąż był mi i najlepszą koleżanką, i naj- 
lepszym kolegą, kolegą i koleżanką  
z pracy, i babcią, i tatą, i mamą. 
Teraz mam grupę dziewczyn, do któ-
rych mogę przyjść i one mi pomogą 
nie tylko słowem. ■

fot. z archiwum prywatnego O. Tyszek (x3)
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fot. z archiwum C. Brzoskiego

Nie było, bo gdzie Szczecin, a gdzie  
Magdalenka. Kto mógł przewidzieć, że losy 
potoczą się tak, że w 2016 roku pan Cezary 
Brzoski będzie znał każdy dom, każdą ulicę  
i ścieżkę w lasach Magdalenki. Że zwróci uwa-
gę na dom wystawiony na sprzedaż i wpadnie 
na pomysł, który w pewnym momencie stanie 
się pasją i planem na życie. Opowiemy, jak  
do tego doszło.

Marzenia 
– Najpierw były lektury marynistyczne, 

statki w szczecińskim porcie, marzenia o da- 
lekich podróżach i szkoła koło Szczecina. Chcia- 
łem pływać i oglądać nieznany świat. Dlatego 
po szkole podstawowej zdecydowałem się  
pójść do szkoły zawodowej, do technikum bu- 
dowy okrętów w Szczecinie – wspomina  
Cezary Brzoski. 

– W Stoczni Remontowej Parnica miałem 
możliwość dotknięcia prawdziwych statków. 
Przez kilka lat pracowałem tam jako spawacz, 
potem mechanik, a skończyłem jako mecha- 
nik wachtowy. 

Pływałem po Bałtyku statkami, które 
naprawialiśmy na redzie i podczas kilkudnio-
wych rejsów.

Z doświadczeniem zawodowym i praktyką 
przy remontach statków jako mechanik okrę-
towy, a dosłownie technik maszyn i urządzeń 
okrętowych, czyli ktoś, kto wyposażenie stat-
ków naprawia, poleciałem na dwuletni kontrakt 

do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Naprawiałem urządze- 
nia okrętowe w portach Dubaju, w Omanie, Katarze, Bahrajnie,  
Kuwejcie. Dwa lata intensywnej pracy. Naprawy tak wielkich su-
pertankowców, że można było na ich pokładzie biegać jak na bieżni 
stadionu. Pracowałem w stoczni Al Jaddaf Shipyards w Dubaju 
wraz z grupą Polaków zatrudnionych przez norweską firmę. 

Wypłynąłem wielkim tankowcem z holenderskiego portu  
w Rotterdamie do Zatoki Perskiej i podczas rejsu wykonywaliśmy 
naprawy. Płynęliśmy przez Gibraltar, potem Morze Śródziemne, 
Kanał Sueski, Zatokę Omańską i Zatokę Perską. Obserwowałem 
fantastyczne stada delfinów, towarzyszące naszemu tankowcowi, 
które wyskakiwały nad fale i popisywały się przed podziwiającą 
ich ze statku widownią. 

Statek był naprawdę wielki. Miał ogromne zbiorniki na paliwo, 
do których podczas prac remontowych wchodziliśmy na kilka 
minut, bo opary nie pozwalały na dłużej. Po prostu nie było czym 
oddychać i trzeba się było wentylować. Wypłynęliśmy z pustymi 
zbiornikami i płynąc do Zatoki Perskiej, wyciągaliśmy na górę 
ze zbiorników wielkie zasuwy, pompy, jakieś inne rzeczy, które 
wymagały naprawy. Potem wróciłem do Dubaju.

Dubaj wtedy nie był jeszcze tym Dubajem, który dziś znamy. 
Była tylko jedna przeprawa promowa między jedną częścią Dubaju  
a drugą i kilkanaście wieżowców w kierunku na Abu Dhabi.  

Szukałem  
czegoś  
dla siebie

Były marzenia o dale-
kich podróżach, rejsach 
po morzach i oceanach, 
portach, do których  
zawijają supertankowce, 
ale naszej Magdalenki  
w marzeniach kilkunasto-
letniego Czarka, chłopaka 
z Pomorza Zachodniego,  
nie było.
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Reszta była dziewiczą pustynią. Byłem  
jednym z młodszych mechaników i pamię- 
tam, jak w wielkie upały jeździłem do pracy  
na rowerze. 

Po zakończonym kontrakcie wróciłem do 
Polski i przez dwadzieścia lat pracowałem  
w telefonii Era T-Mobile, a potem pomyślałem,  
że coś muszę dla siebie znaleźć. 

Mówią, że potrzeba jest matką wynalaz-
ków. Podzielam to zdanie, bo może gdyby nie 
restrukturyzacja w firmie, zwolnienia i odpo-
wiedzialność za rodzinę, nie czułbym takiego 
przymusu szukania pomysłu na życie, a tak – 
musiałem go znaleźć.

Po drodze 
– Po drodze był sport. Wprawdzie upra-

wiany amatorsko, ale z ogromną wewnętrzną 
presją do osiągnięcia czegoś więcej niż tylko 
utrzymanie kondycji i sylwetki. Zrobiłem kurs 
pilotażu i w 2005 roku zdobyłem uprawnienia 
pilota paralotni. Latałem w mekce polskiego 
paralotniarstwa w Szczyrku na Skrzycznem, 
potem we Włoszech w okolicach Bassano del 
Grappa, które paralotniarze z całego świata 
uważają za paralotniowe eldorado.

Potem chciałem zrobić uprawnienia na para- 
lotnię z napędem, ale na tak kosztowne hobby 
nie było mnie stać. 

Zacząłem startować w maratonach, na 
które trzeba było jechać do Gdańska, Krakowa 
czy Katowic. 

Potrafiłem o czwartej rano wyjść z domu 
na trasę wylotową w Jankach, by złapać sto- 
pa do Katowic. Bieg startował około dziewiątej 
rano, biegłem w swoim czasie czterech czy 
pięciu godzin, a po biegu okazją wracałem  
do domu. W Jankach byłem około dwudzie- 
stej pierwszej. 

Maraton nie był tak męczący, jak stanie 
często w strugach deszczu przy drodze i cze- 
kanie na okazję. Raz, pamiętam, byłem tak 
przemoczony, że gdy wreszcie ktoś się nade 
mną zlitował i zabrał do samochodu pod  
Częstochową, to musiałem pod siedzenie pod-
łożyć sobie kurtkę, by nie przemoczyć fotela  
w samochodzie. 

Biegałem też ultramaratony górskie w Bes- 
kidach. Teraz biegam w Magdalence, bo to  
jest prawdziwe bieganie, dające przyjemność,  
a nie biegi po asfalcie. 

Dlaczego opowiadam o bieganiu? Bo pod-
czas biegania w Magdalence przyszedł mi do 
głowy pomysł na życie. 

Najpierw jednak w nim zamieszkałem.  
Ludzie widzieli, że ktoś w domu mieszka,  
że stoi tabliczka z napisem „na sprzedaż”  
i numerem telefonu. Klienci zaczęli się domem 
interesować. Pytali: „A to na sprzedaż? – Na 
sprzedaż” – odpowiadałem i dom sprzedałem. 

Zacząłem rozmawiać z właścicielami do-
mów wystawionych do sprzedaży i przekony-
wałem ich, że warto pracować z jedną agencją, 
żeby nie dublować ofert. 

Chodziło mi o to, żeby wykluczyć sytuację, 
w której ten sam towar oferuje kilka agencji,  
a właściciel ściga się z agencjami, kto pierwszy 
sprzeda. To tak, jakby zamówić lunch w kilku 
najbliższych restauracjach i powiedzieć, że 
kto pierwszy przywiezie ciepły, ten dostanie 
pieniądze. To jest słaby pomysł. 

Na sprzedaż
– Przez kilkanaście lat biegałem po okolicach Magdalenki  

i widziałem na posesjach tabliczki i banery z napisem „na sprzedaż”.  
Zacząłem się zastanawiać: „Jak to jest? Wisi taki baner, wisi mie-
siącami i nie można sprzedać domu? To niemożliwe” – pomyślałem 
i postanowiłem się tym zająć. 

Poszedłem na kurs Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredni-
ków w Obrocie Nieruchomościami i uzyskałem uprawnienia do 
sprzedaży nieruchomości. Dalej wszystko potoczyło się lawinowo. 

Przez jeden sezon miałem w Magdalence warsztat naprawy 
rowerów i pewnego dnia przyszła klientka, bym naprawił jej rower. 
Przy okazji powiedziała, że sąsiadka sprzedaje dom. Umówiłem się 
z właścicielką domu na spotkanie, pojechałem, zrobiłem zdjęcia, 
wszystko zorganizowałem, wrzuciłem materiał do internetu i na-
stępnego dnia dom już miał klienta. 

Jak tak dobrze poszło, to postanowiłem zająć się domem,  
koło którego biegałem i przez kilka miesięcy patrzyłem na wiszącą 
smutnie tabliczkę z informacją: „na sprzedaż”.

Pracuję na takiej zasadzie, że najpierw gromadzę wszystkie 
dokumenty, co nie jest łatwe, bo ludzie starsi sprzedający domy 
boją się, że jak podadzą numer księgi wieczystej, to sprzedam nie-
ruchomość bez ich wiedzy. Jadę do urzędu, do gminy, do powiatu, 
wyciągam wszystkie dokumenty, przygotowuję je w postaci segre-
gatora dla klienta. Jest tam dokładnie opisane, gdzie jest nierucho-
mość, jaka jest wielkość działki, jaka wielkość domu. Są wypisy  
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rewi-
talizacja, lasy, księgi wieczyste, plany, schematy. Klient dostaje 
wszystko i woła: „Wow, jak pan to zrobił?”. 

Zwyczajnie. Trzeba zainwestować kilkaset złotych i to zrobić. 
Wtedy, kiedy jest wyścig kilku nieruchomości w okolicy, to  
kto sprzeda najszybciej? – Ten, kto ma gotową dokumentację.  
Wielokrotnie bowiem jest tak, że czeka się, aż będzie chętny,  
i wtedy przystępuje do sprawdzania i gromadzenia dokumentów,  
a klient ma napięty termin i mówi: „Kupię, ale muszę się wpro- 
wadzić za miesiąc”. I przez brak dokumentacji sprawa upada,  

…to, czym się zajmuję, sprawia mi 
ogromną frajdęfot. z archiwum C. Brzoskiego



moja Lesznowolamoja Lesznowola

46 47

bo wyciągnięcie dokumentów trwa dwa, trzy 
tygodnie. A ja je mam i to mnie między inny-
mi wyróżnia od innych. Ale nie tylko to.

Są agencje, które pokazują przy okazji 
sprzedaży działek zdjęcie trawy. Nie jesteśmy 
w stanie powiedzieć, gdzie to jest, co to jest. 
Pokazują domy od strony ogrodu, a nie od stro-
ny ulicy. A u mnie przed domem stoi tabliczka, 
w internecie są ogłoszenia „ulica Polna 27” i na 
Polnej jest dom na sprzedaż. Przed domem stoi 
tabliczka, a przy niej pojemniczki z wydruko-
wanymi ofertówkami. 

Gdy ktoś robi objazd Magdalenki, szuka  
i ogląda kilkanaście domów, to wszystkich 
ofert nie pamięta. Moje zapamięta, bo ma goto- 
wy wydruk oferty. Potem tylko umawiamy 
spotkanie i załatwiamy sprawę.

 Organizuję też drzwi otwarte w domach  
do sprzedaży. Przywożę pyszną bezę, zapra- 
szam agentów nieruchomości, klientów, którzy 
pytali o podobną nieruchomość, ludzi z oko-
licy, którzy mogą wejść, dotknąć, zobaczyć, 
puknąć w ścianę, zjeść, napić się. I to działa. 
To jest coś, co niewielu agentów w okolicy do 
tej pory robiło. 

Robię teledyski z domami na sprzedaż. 
Zaprosiłem do współpracy młodą piosenkarkę, 
realizatora teledysków, żeby zrobił filmy o nie-
ruchomościach z drona. Poza tym, to, co mnie 
jeszcze wyróżnia, to otwartość. Gdy widzę 
nieruchomość, to idę zobaczyć i dowiedzieć 
się, co i jak. Potrafiłem wynająć nieruchomości 
w jeden dzień. 

Był klient, który przyszedł i powiedział,  
że szuka domu. Pojechałem, patrzę, jest 
dom na wynajem. Poszedłem do właściciela, 
zaproponowałem współpracę, powiedziałem, 
że mam klienta zainteresowanego domem. 
„Dobrze, niech go pan przywiezie, zobaczymy, 

i działki z reguły po 1800 metrów, przelicza  
się cenę na powierzchnię domu. Jak będzie 
duży, do 400 metrów, to cena metra kwadrato-
wego będzie niska. Wszyscy szukają teraz go-
towych domów do miliona i działek za pięćset, 
sześćset tysięcy. 

Głowa pełna pomysłów
– To, czym się zajmuję, sprawia mi ogrom-

ną frajdę. Gdy jeżdżę do różnych miejscowości 
nad morze, w góry, do Włoch, do Francji, 
pierwsze, co robię, to patrzę, czy jest gdzieś 
sprzedaż. Potem idę do agencji nieruchomości 
zobaczyć, jak oni to robią, jakie mają zasa-
dy, jakie wynagrodzenie. U nas na przykład 
rzadko spotyka się cenniki, bo nie wszyscy 
chcą pokazywać ceny nieruchomości, za ile 
coś kupili, za ile sprzedali albo jakie jest wyna-
grodzenie agencji. Ja uważam, że to powinno 
być jawne.

Tłumaczę też sprzedającym, że lepiej  
mieć jednego konkretnego agenta, który przy- 
gotuje wszystkie dokumenty, zadba o bezpie-
czeństwo i można mu przekazać klucze od nie-
ruchomości podczas nieobecności właściciela. 
Ja mogę podczas wyjazdu właściciela wyjmo-
wać ze skrzynki listy i podlewać kwiaty, bo 
ludzie mają do mnie zaufanie. 

Nie ma w Polsce umiejętności nego- 
cjacji. Jeśli przykładowo nieruchomość ko- 
sztuje milion, to przychodzi klient i mówi:  
„Dam siedemset tysięcy, bo wiele tu muszę 
jeszcze włożyć”. Ale właściciela nie interesuje 
to, ile nabywca chce w nieruchomość włożyć. 
Mnie to też nie interesuje, bo każdy ma  
swój gust. Natomiast umiejętność negocjacji 
polega na tym, by zaproponować jakąś grę.  
Na przykład: „Ale ładny dom, fajny ogród, 
widać, że państwo o niego dbacie. Zastana- 
wiałem się nad tym. Podoba mi się to, podoba 
tamto, ale tutaj bym coś zmienił”. I to jest  
rozmowa, dialog, a nie krótki komunikat,  
nieprzyjemny dla właściciela, że wszystko  
jest do zmiany, wszystko do wywalenia  
i w związku z tym cena musi być o jedną trze- 
cią niższa. Takie „negocjacje” z reguły  
nie przynoszą sukcesu. 

Teraz na przykład mam jeden dom do 
sprzedaży, a obok są jeszcze inne domy. Umó-
wiony jestem na spotkanie z deweloperem, 
który ma w drugim etapie domy na sprzedaż, 
żeby je zobaczyć, z właścicielem domu uliczkę 
dalej, żeby zobaczyć mniejszą nieruchomość, 
jak wygląda, jak jest urządzona, i kawałek 
dalej obejrzę kolejny dom. 

jak to będzie”. Przyjeżdżamy, klient ogląda dom i mówi: „Biorę”. 
Niesamowite. W jeden dzień. 

Do kilku nieruchomości zatrudniłem geodetę, który przyjechał,  
oznaczył znaki graniczne, betonowe, takie jak były kiedyś. Przy-
jechała ekipa, która zrobiła przecinki, żeby pokazać, jak duża jest 
działka. Klient przychodzi, a ja mówię: „Odtąd dotąd. Prąd jest tu, 
gaz tu, tutaj będzie nadana nazwa ulicy, tu będą jeszcze wycięte 
drzewa”. Opowiadam całą historię. 

Jak ktoś wchodzi na moją stronę „nieruchomoscimagdalenka.pl”, 
to widzi kilka tysięcy ofert. Kiedyś było ich kilkanaście. W ramach 
Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nierucho-
mościami mogę sprzedawać wszystko. 

Jestem członkiem tego stowarzyszenia i Polskiej Federacji Ryn-
ku Nieruchomości. Czasem mówię, że jestem królem nieruchomo-
ści z Magdalenki, i wtedy słyszę: „Jaki zadufany w sobie”. Ale ja tak  
czuję, bo najwięcej sprzedaję, najwięcej rozmawiam z ludźmi. 

Dlaczego ludzie sprzedają nieruchomości? Osiemdziesiąt pro-
cent z powodu rozwodów. Potem są kwestie spadkowe. Kupujący 
szukają okazji. Kombinuję, że najlepiej kupić dom na sali rozwodo-
wej albo w szpitalu, żeby było taniej, bez pośredników. 

Wielu kupujących przychodzi do mnie i mówi: „Widzieliśmy 
już wszystko w okolicy, ale czy ma pan coś takiego, czego jeszcze 
nie widzieliśmy? – To proszę powiedzieć, co państwo widzieli.  
– A nie, nie, to nie tu, to gdzieś tam. – Najlepsza jest w takich 
sytuacjach szczerość, bo wtedy wiem, czego państwo szukacie. 
Mój czas kosztuje, wasz czas kosztuje, więc jeśli umawiamy się, że 
rozmawiamy szczerze, to pojedziemy zobaczyć to, czego jeszcze 
nie widzieliście”.

Kupującymi są przeważnie młodzi ludzie, którzy się prze- 
prowadzają albo szukają okazji. Są też tacy klienci, którzy mówią, 
że kupowanie domu za półtora miliona czy dwa miliony złotych 
jest bez sensu. Lepiej kupić działkę za kilkaset tysięcy, wybudować 
dom marzeń i to wyjdzie taniej. Można tak myśleć, tylko później 
się okazuje, że w ten dom marzeń, w którym zakładają miesz- 
kać aż do śmierci, włożyli mnóstwo pieniędzy, a gdy z jakichś 
powodów chcą go sprzedać, nie dostaną takich pieniędzy, jakich  
by oczekiwali.

 Jest analiza porównawcza wartości za metr kwadratowy  
i w przypadku nieruchomości w Magdalence, gdzie mamy dom  

Gdy ktoś do mnie przyjdzie, to powiem: „Proszę zobaczyć  
ten dom”. Jeżeli powie, że za duży albo nie taki, to powiem:  
„Dobrze, idziemy do kolejnych trzech. Proszę wybrać jeden z trzech”.  
Chodzi o to, by działać profesjonalnie i niekonwencjonalnie. Jak 
będzie trzeba, to nawet zrobię oblot okolicy, żeby pokazać, gdzie  
w Magdalence są domy na sprzedaż, gdzie są trasy, gdzie jest dojazd. 

W Stanach to robią, więc czemu nie zrobić tego u nas. Gdy 
Michael Jackson szukał nieruchomości pod swój park rozrywki  
w Polsce, to przecież był przelot i wszyscy patrzyli w górę. U nas 
tego nie było. Ja to zrobiłem jako pierwszy. 

Przed wojną biura pośrednictwa w Warszawie organizowały 
wycieczki do Magdalenki. Autobus przywoził tu letników, którzy 
oglądali parcele przeznaczone do sprzedaży. Działki w Magda- 
lence kiedyś kupowali bankowcy i towarzystwa ziemskie. Potem, 
po wojnie, generalicja i pułkownicy otrzymywali działki z nadania. 
Spotykam takie sytuacje. Uwielbiam czytać te stare, pożółkłe  
dokumenty. Nawet je gromadzę z myślą, by wydać książkę, bo 
nowi mieszkańcy Magdalenki powinni mieć informacje o tym,  
co tu było i jak było. 

Chciałbym to wydawnictwo wręczać moim klientom, którzy 
kupią nieruchomość w Magdalence. 

Pomysłów mam całą głowę. Chcę na przykład zrobić mapę 
Magdalenki, moją mapę nieruchomości w Magdalence, i pokazy-
wać ją klientowi. „A był pan tu, tu i tu? To zaznaczmy. Tu gdzie 
był pan ze mną, zaznaczamy zielonym. Tutaj czerwonym miejsce, 
gdzie pan nieruchomość oglądał. A co pan myśli o tych dział-
kach?”. I wtedy jest rozmowa.

Jestem w stanie powiedzieć, że w ubiegłą wiosnę na tej działce 
koło kościoła stała woda, tam ktoś śmieci przechowywał, a tam 
ktoś zakopał azbest, bo od dziesięciu lat tu biegam, a jak biegam,  
to widzę mnóstwo rzeczy. 

Tutaj jest szlak konny, tutaj w soboty o dziewiątej rano spo-
tykają się przy Górkach Piaskowych amatorzy biegania z klubu 
Masters. Najpierw sprzątają las, a potem biegają z naszą olimpijką, 
Anną Jakubczak. 

To wszystko są historie. To jest wiedza, a wiedza teraz najwię-
cej kosztuje. Nie wystarczy wiedzieć, gdzie i za ile jest działka na 
sprzedaż. Trzeba wiedzieć, gdzie są media, że samoloty latają nad 
działką o tej i o tej godzinie, że sąsiad coś tam robił, że działkę 
zalewa woda albo jest spór graniczny z sąsiadem o trzy palce,  
a ja wiem, że to można wyprostować. 

Pracuję tak, by jeżdżąc po Magdalence, po okolicy, móc  
każdemu powiedzieć dzień dobry, podać każdemu rękę, z każdym 
porozmawiać i przed nikim nie uciekać. Tak do tej pory robię  
i będę robił. ■    

(Tekst sponsorowany) 

…pomysłów mam 
całą głowę
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Zakazany 
owoc

Owoc jabłoni towarzyszy 

ludzkości od wieków. Pełnił 

rolę symbolu i był elemen-

tem sporów. Sięgali po 

niego wielcy i ci zupełnie 

przeciętni. Jak głosi legen-

da, to on spadł na głowę 

Isaaca Newtona, dzięki 

czemu wiemy, dlaczego tak 

twardo stąpamy po ziemi. 

Wcześniej po jabłko –  

zakazany owoc  – sięgnęła  

w raju Ewa, a konsekwencje 

tego czynu były poważne.  

O złote jabłko z napisem 

„dla najpiękniejszej” pokłó- 

ciły się Hera, Afrodyta  

i Atena, co doprowadziło  

do Wojny Trojańskiej.  

Jabłko królewskie obok 

korony i berła przez lata 

było symbolem władzy 

monarszej, a martwa natura 

z jabłkami znalazła się  

w portfolio niejednego  

malarza. Dziś sięgamy po...

SKŁADNIKI 
3	jabłka,	2	łyżki	cynamonu,	2	łyżki	
brązowego	cukru,	sok	z	1/2	cytryny,	
śmietana	18	%,	orzechy	włoskie	do	
dekoracji,	cukier,	łyżka	masła

Jabłka	umyj,	obierz	ze	skórki	i	wyjmij	
gniazda	nasienne.	Pokrój	w	kostkę	 
i	skrop	sokiem	z	cytryny,	aby	nie	zro-
biły	się	ciemne.	W	rondelku	rozgrzej	
masło,	wrzuć	do	niego	jabłka	i	oprósz	
cynamonem.	Dodaj	brązowy	cukier	 
i	smaż,	mieszając,	aż	jabłka	staną	się	
szkliste.	Śmietanę	ubij	z	cukrem	na	
sztywną	pianę.	Usmażone	jabłka	prze-
łóż	do	szklanek.	Na	jabłkach	rozłóż	
bitą	śmietanę.	Całość	posyp	orzecha-
mi	włoskimi.	Zamiast	bitej	śmietany	
możesz	też	użyć	lody	waniliowe.	

Szarlotki, jabłeczniki, racuchy z jabłkami i strudle. Jabłka suszone,  

grillowane i nadziewane. Kaczka z jabłkami, wątróbka i pyszny smalec 

gęsi doprawiony jabłkiem. Potraw i możliwości wykorzystania owoców  

z jabłoniowego sadu jest wiele i każdy z nas ma swoje ulubione.  

Podobno najzdrowsze są jabłka prosto z drzewa, koniecznie ze skórką. 

Jesień to pora późnych odmian. Teraz na drzewach, łapiąc ostatnie ciepłe  

promienie słońca, nabierają pełni smaków. Rwijmy, jedzmy i wykorzystuj-

my do kuchennych inspiracji.

JABŁKA SMAŻONE  
Z BITĄ ŚMIETANĄ



SKŁADNIKI 
1	jabłko,	150	g	roszponki	lub	
szpinaku,	100	g	sera	gorgonzola,	
pieczona	pierś	kurczaka,	garść	
kiełków	rzodkiewki,	garść	suszonej	
żurawiny,	garść	orzechów	włoskich
DRESSING:	3	łyżki	oliwy	z	oliwek,	
2	łyżeczki	miodu,	sok	z	całej	cytry-
ny,	pół	łyżeczki	musztardy	Dijon

Jabłko	umyj,	przekrój	na	ćwiartki,	
wyjmując	gniazda	nasienne,	a	na-
stępnie	pokrój	w	cienkie	plasterki.	
Na	półmisku	rozłóż	umyty	szpinak	
lub	roszponkę.	Dodaj	żurawinę.	
Upieczoną	pierś	kurczaka	pokrój	 
w	plasterki	i	rozłóż	na	sałatce.	
Dodaj	plasterki	jabłek.	Na	wierzch	
nasyp	rozkruszony	ser	i	kiełki	rzod-
kiewki.	Całość	obsyp	uprażonymi	
na	patelni	orzechami.	Składniki	 
na	dresing	dobrze	wymieszaj	 
i	skrop	nimi	sałatkę.
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SKŁADNIKI 
2	jabłka,	2	jajka,	250	g	białego	
sera,	2	łyżki	budyniu	waniliowego	
w	proszku,	3	łyżki	zimnego	masła

Jabłka	umyj,	obierz,	pokrój	w	kost-
kę,	usuwając	gniazda	nasienne.	
Kokilki	wysmaruj	masłem	i	włóż	 
do	nich	jabłka	do	3/4	wysokości.	
Ser	zmiksuj	z	jajkiem,	przyprawą	
do	szarlotek	i	budyniem.	Wyłóż	 
na	jabłka.	Na	wierzch	zetrzyj	po	
łyżce	zimnego	masła.	Kokilki	włóż	
do	piekarnika	nagrzanego	do	 
200	stopni	na	40	minut.

SKŁADNIKI 
4	jabłka,	opakowanie	ciasta	francuskiego,	 
4	łyżki	cukru,	4	łyżki	cynamonu,	100	g	rodzy-
nek,	2	jajka
 
Jabłka	obierz	i	pokrój	na	ćwiartki.	 
Usuń	gniazda	nasienne.	Każdą	z	ćwiartek	
pokrój	na	cienkie	plasterki.	Jabłka	przełóż	
do	miski,	obsyp	cynamonem,	cukrem,	 
dodaj	rodzynki	i	delikatnie	wymieszaj.	Roz-
wiń	ciasto	francuskie	i	pokrój	na	kwadraty	 
o	boku	10	cm.	Na	każdy	kwadrat	wyłóż	
jabłka	i	sklej	rogi	tak,	by	powstały	trójkąty.	
Ciasto	z	wierzchu	posmaruj	rozmąconym	
jajkiem.	Piecz	przez	15	minut	w	piekarniku	
nagrzanym	do	180	stopni.

SKŁADNIKI
2	twarde	jabłka,	4	łyżki	mąki	pszennej,	 
2	i	1/2	szklanki	płatków	owsianych,	 
2	jajka,	5	łyżek	miodu,	3	łyżki	mleka,	 
3	łyżki	oliwy	z	oliwek,	100	g	kandyzowanej	
żurawiny,	pół	łyżeczki	cynamonu

Wszystkie	składniki	wymieszaj.	Sprawdź	
czy	masa	dobrze	się	lepi.	Jeśli	jest	zbyt	
rzadka,	dosyp	trochę	płatków	owsianych,	
jeśli	jest	zbyt	gęsta,	dodaj	mleka.	 
Uformuj	ciastka	o	wielkości	5	cm	i	rozłóż	
na	blasze	wyłożonej	papierem	do	piecze-
nia.	Piekarnik	nagrzej	do	temperatury	 
200	stopni.	Włóż	blachę	i	piecz	ciasteczka	
przez	15-20	minut,	aż	się	zarumienią.	

OWSIANE CIASTECZKA  
Z JABŁKIEM  

I CYNAMONEM

SAŁATKA Z JABŁKIEM,  
KURCZAKIEM  

I GORGONZOLĄ

FRANCUSKIE 
ROŻKI  

Z JABŁKAMI

DESER SEROWY  
Z JABŁKIEM



„Mimozami jesień się zaczyna…”
Julian Tuwim


