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Gmina w obiektywie
Drogi polne i leśne – prawdziwy skarb naszej gminy.  
Urokliwe dopóki są takie. Róbmy wszystko, żeby nikomu  
nie przyszło do głowy wyrównać je asfaltem.

Robert Frost 
DROGA NIE WYBRANA
Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony:
Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz
I być jednym podróżnym, stałem, zapatrzony
W głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony,
Gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach;

Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą,
Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny,
Że, rzadziej używana, zarastała trawą;
A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo:
Tu i tam takie same były koleiny,

Pełne liści, na których w tej porannej porze
Nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi.
Och, wiedziałem: choć pierwszą na później odłożę,
Drogi nas w inne drogi prowadzą i może
Nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi.

Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną-
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.

przełożył
Stanisław Barańczak
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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy, zgodzicie się chyba z nami, że bez względu 

na zawartość, październikowy numer „mojej Lesznowoli” musi być 
pod znakiem dyni. Dynie w październiku można u nas spotkać na 
każdym kroku. W każdej wsi i każdym sołectwie. I w Janczewicach 
na małych przydomowych straganach i w Nowej Woli, w Zgorzale, 
Starej Iwicznej i w Mrokowie. Wszystkich miejsc nie wymienimy,  
ale jeszcze jedno musimy. Ulicę Słoneczną w Lesznowoli. Przejedź- 
cie się wieczorem i zobaczcie, jak malowniczo wyglądają stragany  
z dyniami. Od każdej gospodyni dowiecie się, co z jakiej dyni zro- 
bić można i z pewnością dynię kupicie. My też pytaliśmy i rezultat 
tego odpytywania jest w „Dyniowym szaleństwie”. 

Co w numerze poza dynią? 
Wspomnienia ppłk. Krzysztofa Klimaszewskiego z misji w Ira- 

ku i opowieść o ciekawych pasjach prof. Grzegorza Kołodki, byłego 
wicepremiera i ministra finansów.

Krótka relacja z pikniku historycznego, który miał być żywą 
lekcją historii i przypomnieniem wielkiej bitwy, jaka sto dwa lata 
temu rozegrała się na polach Lesznowoli. Nasza publikacja nie jest  
opisem pikniku, przypomnieniem faktów historycznych, lecz raczej 
fotoreportażem z wydarzenia, któremu z zainteresowaniem przy-
glądali się mieszkańcy gminy.

Z Dariuszem Malinowskim, właścicielem kultowego motocy-
kla Harley-Davidson, rozmawialiśmy o jego pasji, a z dr Elżbietą 
Rosiek o jej Centrum Rehabilitacji w Mrokowie. Znaleźliśmy też 
miejsce na rozmowę z Tomaszem Kłujszo, liderem lubianego w na- 
szej gminie zespołu Biga Band dla Frajdy, na życzenia stu lat dla 
zespołu „Tęcza” i rozmowę o tym, co potrafi pies terapeuta. 

Jak zwykle dziękujemy za e-maile, zachęcamy do zgłaszania 
nazwisk ciekawych ludzi, o których chcieliby Państwo przeczytać  
i życzymy miłej lektury.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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– Okolica spokojna, pole, otwarta przestrzeń. Kilkadziesiąt me-
trów przed nami jacyś ludzie z bronią. Zatrzymujemy się. Wy-
siadam z samochodu, tłumacz za mną. Idziemy szybko w ich 
kierunku. Przystanęli, chwilę popatrzyli w naszą stronę i rzucili 
się do ucieczki. Strzelamy i gonimy ich. Zatrzymali się, podnieśli 
ręce do góry. Stanęliśmy, by się rozejrzeć. Patrzę, a my stoimy  
w samym środku „grzybkowej” polany. Piętnastometrowy pas 
pola zaminowany gęsto narzutowymi przeciwpiechotnymi mina- 
mi naciskowymi, tzw. grzybkami. My w samym środku. Jeden 
krok i… „Wracamy po śladach” – powiedziałem cicho do tłumacza. 

APETYT  
NA LODY
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Ppłk. Krzysztof Klimaszewski, 
mieszkaniec naszej gminy niejedno  
w życiu widział. Widział tragedie 
ludzkie w Syrii na wzgórzach Golan 
w 1996 r. Trzy lata później w Koso-
wie i zwłaszcza w 2003 w Iraku.  
W ramach misji ONZ i wojsk sojusz-
niczych NATO był odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo naszych żołnie- 
rzy w rejonie odpowiedzialności 
polskiego kontyngentu wojskowego. 

To on wraz z grupą 18 specjali-
stów objeździł Irak, wybierając miej-
sca dla baz międzynarodowej grupy 
wojsk, których dowódcą był generał  
Andrzej Tyszkiewicz, pierwszy do- 
wódca Polskiej Dywizji Wielonaro-
dowej w Iraku. 

Na początku krótko stacjono- 
wał w Babilonie, a potem, po przy- 
jeździe polskiego kontyngentu,  
w słynnej Karbali. W Karbali byli 
żołnierze z 12. Batalionu Zmotory-
zowanego ze Szczecina i batalion 
bułgarski. 

Ppłk. Klimaszewski badał teren, 
rozpoznawał i likwidował zagroże-
nia, nawiązywał kontakty z miej-
scową ludnością i choć często kule 
przelatywały nad głową, musiał być 
zawsze tam, gdzie wybuchał konflikt. 
Gdzie dochodziło do terrorystycz-
nych zamachów lub gdzie „samotny 
wilk” wjeżdżał samochodem wyła-
dowanym trotylem i wysadzał się  
w powietrze wśród tłumu.

Do jego zadań należało też wery-
fikowanie pozyskiwanych informa- 
cji o ukrywanych składach amunicji  
i broni, o planowanych przez wrogie 
NATO-wskim oddziałom grupy  
terrorystów akcjach bojowych, przy- 
gotowywanych zasadzkach czy  
montowniach improwizowanych ła- 
dunków wybuchowych IED, zwanych  
„aidikami”. Te ładunki były rozkła-
dane na drogach i odpalane zdalnie. 

KRIS I JEGO EKIPA
W Iraku ppłk. Klimaszewski,  

dla miejscowych Kris – tak nazwany 
został w Kosowie – miał przy sobie 
ekipę, która jeździła z nim i spraw-
dzała wszystkie miejsca i wszystkie 

pozyskane od informatorów wiado-
mości. Według wskazówek infor-
matorów odkryli między innymi 
fabrykę amunicji. Trafili na dziesiąt-
ki pocisków do czołgów pozostałych 
w zbombardowanej fabryce. Trotyl 
z pocisków służył terrorystom do 
produkcji ładunków wybuchowych 
wykorzystywanych w zasadzkach.

Zasady poruszania się w podle-
głej strefie były takie, że w pojedyn-
kę nikt nie mógł wyjeżdżać z bazy. 
Zawsze wyjeżdżały co najmniej dwa 
samochody z żołnierzami. Wyjazdy 
w nocy ograniczano do minimum. 
Kris był z tych zasad zwolniony. 
Działał na własną rękę.

Żeby jednak móc pozyskiwać 
informacje od miejscowych informa- 
torów, poruszać się po okolicy nie 
wzbudzając podejrzeń, trzeba było 
wtopić się w tłum tubylców.

GRA PSYCHOLOGICZNA
Bez niej nie ma wojennych 

działań, nie ma negocjacji, nie ma 
możliwości bezpiecznego poruszania 
się w terenie. Gra psychologiczna 
to ważny element pracy na misjach. 
Ona w wielu wypadkach prowadzi 
do sukcesu. Dla ppłk. Klimaszew-
skiego ta gra była równie ważna, jak 
kamizelki kuloodporne, hełmy itp. 
Aby poruszać się, nie budząc podej-
rzenia wśród miejscowych, używał 
kilku nieoznakowanych samochodów 
cywilnych z napisem „szortija”, czyli 
policja. Raz w mundurach, innym 
razem w przebraniu. Otwarte okna, 
jedna ręka na kierownicy z łokciem 
wystawionym na zewnątrz, dość 
głośna muzyka z miejscowymi prze-
bojami, słowem – pełen luz. Przekaz 
wysyłany do mijających samochód 

był prosty. Jest bezpiecznie, czujemy 
się bezpiecznie, żadnych podejrzeń, 
obserwacji. Po prostu jedziemy sobie 
na spotkanie. 

– Karbala jest dla Szyitów jed-
nym ze świętych miejsc. Do liczącej 
500 tysięcy mieszkańców Karbali, na 
Aszurę, najważniejsze święto szyic-
kie, w ciągu kilku dni zjeżdżało się 
od trzech do sześciu milionów ludzi. 
Jeśli ktoś mówi, że gdzieś ludzi było 
jak mrówek, a nie widział świątecz-
nych tłumów w Karbali, to nie wie, 
o czym mówi. To niewyobrażalny 
ludzki tłum. I w ciągu tych dni nasza 
brygada miała zapewnić bezpieczeń-
stwo i wojsku, i pielgrzymom.

 Trzeba pamiętać, że grupy  
oporu, terroryści w Iraku nie akcep-
towali ani naszych wojsk sojuszni-
czych strzegących bezpieczeństwa, 
ani ówcześnie powołanego rządu. 
Należało się więc liczyć z tym, że 
wszystko może się zdarzyć. Że w ten 
gigantyczny tłum wmiesza się zama- 
chowiec samobójca i wysadzi się  

w powietrze, zabijając i raniąc wielu 
ludzi, albo wjedzie nafaszerowany 
trotylem samochód. 

Na drogach wiodących przez 
pustynię tworzyły się kilkunasto-
kilometrowe korki. Stały w nich 
wypełnione do granic możliwości 
autobusy, samochody, a bokami ze 
wszystkich stron napływali ludzie. 
Rzeki ludzi. My, w sile czterech  
czy pięciu samochodów z grupą 
trzydziestu żołnierzy, mieliśmy 
czuwać nad bezpieczeństwem. To 
było po prostu niemożliwe. Nawet 
cała dywizja wojska by tego nie 
opanowała.

Ponieważ doskonale poznałem 
Karbalę, objeżdżałem nasze polsko-
-bułgarsko-irakijskie posterunki. 
Na szczęście bezpiecznie. Od ppłk. 
Lopeza, dowódcy amerykańskich 
Marines, dostałem ich znaczek, bo 
powiedział: „Wiesz, Kris, jak to jest 
w armii. Twoja robota musi być ho-
norowana i przez naszych żołnierzy, 
więc noś ten znaczek. On ci w wielu 
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sytuacjach z naszymi żołnierzami po- 
może”. I rzeczywiście pomagał. Mieli  
respekt i słuchali. Przestali się zwra-
cać „hey you”, tylko mówili „sir”.

APETYT NA LODY 
– W Karbali były upały po czter-

dzieści stopni, a w słońcu tempera-
tura dochodziła do pięćdziesięciu. 
Na maskach samochodu można było 
smażyć jajka. Proszę sobie wyobra-
zić w tym upale żołnierzy w pełnym 
rynsztunku, w kamizelkach kulood-
pornych. Po kilku minutach każdy 
pływał we własnym pocie.

Jednego z takich dni jechałem  
na kolejne cotygodniowe spotkanie  
z szefem policji generałem Abbasem, 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
w prowincji Karbala. Byliśmy umó-
wieni na spotkanie w City Hall po  
dwunastej. Wiedziałem z doświad-
czenia, że te spotkania u Irakijczyków 
nigdy nie zaczynały się punktualnie. 
Nim się zebrali wszyscy – dowódcy, 
zastępcy Abbasa, ludzie odpowie-
dzialni za określone tereny, nim po- 
dano kawę, herbatę, zimne napoje,  
wielokrotnie słyszeliśmy: „Nie spiesz- 
my się, panowie. Zdążymy”. 

Znając ten zwyczaj, pomyślałem 
sobie, że wpadniemy do naszej bazy 
logistycznej i zjemy ciepły lunch. 
Gorące, chrupiące frytki, bo to,  
co jedliśmy na co dzień, dowożone  
z daleka, już nie było takie smaczne. 

Zjedliśmy lunch i mówię do swoich: 
„Poczekajcie jeszcze chwilę. Mam 
ogromną ochotę na lody. Nie jadłem 
ich tyle miesięcy, jest okazja”. No 
i lody zjedliśmy. Trwało to jakieś 
dziesięć, może piętnaście minut,  
i ruszyliśmy do City Hall.

Prawie dojeżdżaliśmy. Byliśmy 
może jakieś dwieście metrów od celu,  
gdy usłyszeliśmy potężny huk i zoba- 
czyliśmy grzyb czarnego dymu. 
Musieliśmy dojechać do tego miejsca 
z drugiej strony i wjechaliśmy w pie- 
kło. Wyskoczyło do nas wielu irakij-
skich policjantów z bronią gotową do 
strzału. Krzyczą: „ręce do góry!”.  
Z drugiej nadbiegli Amerykanie. 
Chcą strzelać. Krzyczą: „ręce do gó- 
ry!”. Nawiasem mówiąc, ręce do góry  
musiałem w Iraku podnosić tyle razy, 
że trudno by było zliczyć. Słowem 
– wojenna gorączka i ewentualny 
„friendly fire” (bratobójczy ogień).

Gdy generał Abbas dojeżdżał ze 
swoją ochroną do City Hall, z przodu 
i z tyłu za jego wozem jechało kilka 
samochodów. Posterunki amerykań-
skie i irackiej policji rozstawione na 
dojeździe do City zaczęły sprawdzać  
jadących. Zauważono, że do koluny  
dołączył obcy samochód. Kierowca  
i pasażerowie byli ubrani w policyjne 
mundury. Pomachali posterunkowym, 
bo Arabowie na ogół się znają, i prze- 
jechali. Wtedy jeden z irackich poli- 
cjantów powiedział: „ Ja ich nie 

znam. Co to za jedni?”.
Tymczasem obcy podjeżdżał już 

pod City Hall. Otworzono do nich 
ogień, a oni zdetonowali ładunek, 
jakim był napakowany samochód. 

Zginęło kilku irackich policjan-
tów, kilka osób z ochrony generała 
Abbasa i zamachowcy. Byli ranni 
wśród żołnierzy amerykańskich. 
Silnik z samochodu zamachowców 
przeleciał nad samochodem generała 
Abbasa i upadł jakieś 50 metrów od 
miejsca wybuchu.

Gdyby nie apetyt na lody i tych 
kilka minut, Bóg wie, co by się stało. 

Ale nie było czasu na myślenie. 
Dostałem wiadomość, że jest atak 
na budynek bułgarskiego batalionu. 
Natychmiast ruszyliśmy na miejsce 
zdarzenia, bo to przecież tylko kilka 
kilometrów dalej, prawie po sąsiedzku. 

Wjechaliśmy w strzelaninę. 
Musieliśmy jechać ulicą pod ostrym 
ogniem. Terroryści strzelali z dachów,  
Bułgarzy odpowiadali ogniem, a my 
pod kulami, cywilnymi samochoda- 
mi, jak żółwie przedzieraliśmy się, 
pokonując ulicę wyłożoną tzw. leżą-
cymi policjantami. 

 Okazało się, że pod bułgarski 
budynek podjechała cysterna wyła-
dowana ładunkami wybuchowymi. 
Kierowca samobójca zdetonował 
ładunek kilkanaście metrów przed 
budynkiem. Z budynku nie zostało 
nic. Zginęło pięciu bułgarskich żoł-
nierzy. Nasz syryjski tłumacz zo- 
stał ciężko ranny. 

Jeszcze nie ochłonęliśmy, a już 
dostaję sygnał, by jechać do bazy lo-
gistycznej chronionej przez Tajland-
czyków, bo tam jest kolejny zamach. 
Jechać pod obstrzałem, tą samą 
drogą, którą przed chwilą cudem 
pokonaliśmy. Strach spojrzał w oczy. 
Generał mówi: „Musisz jechać”. 
I pojechaliśmy. Bazę zaatakowali 
dwaj samobójcy, kierujący samocho-
dami pułapkami. Dwóch żołnierzy 
tajlandzkich zginęło. Rozłożyłem 
telefon satelitarny i przekazałem 
do Polski informacje o wszystkich 
atakach. I tym razem żołnierskie 
szczęście mnie nie opuściło.
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ŻYŁKA MISJONARZA
– Czy czuje się strach? Czy czło-

wiek się boi? Dobre pytanie. Adre-
nalina tak buzuje, że o strachu się 
nie myśli. Czasem strach przychodzi 
nocą. Jakiś błysk, jakiś trzask, huk 
powoduje, że człowiek się budzi, 
zrywa na równe nogi albo odrucho-
wo, na wszelki wypadek spada pod 
łóżko. Wtedy myśli o najbliższych 
uspakajają i stają się tzw. paliwem 
pozytywnego myślenia o szczęśli-
wym końcu i powrocie do domu.

Kiedy dotarły do mnie infor- 
macje od dwóch niezależnych osób, 
że terroryści polują na polskiego 
pułkownika, który ma wąsy i jeździ 
czarnym BMW, to odstawiłem BMW  
i zacząłem jeździć Chevroletem. Do 
określonego miejsca zawsze jecha-

łem jedną drogą, a wracałem inną. 
Wąsów nie zgoliłem. Robiłem swoje.

Czy tej adrenaliny mi dziś nie 
brakuje? Jak się pojedzie raz na mi-
sję, to odzywa się w człowieku taka 
żyłka misjonarza. Ona powoduje,  
że człowiek nie może uwolnić się  
od chęci pojechania raz jeszcze. 

Każda z tych misji była inna,  
o innym współczynniku niebezpie-
czeństwa. Ta w Iraku przez pierw-
szy krótki okres należała do misji 
spokojnych, bo Irakijczycy zostali 
uwolnieni od dyktatora Saddama 
Husajna, ale z czasem narastało ich 
niezadowolenie i stała się bardzo 
niebezpieczna. W Syrii, jak przysz- 
ła pora deszczowa, to miny ukryte  
w ziemi spływały do miejsc, w któ- 
rych się ich nikt nie spodziewał.  
Często na pastwiska, gdzie wypasa-

no owce. A owca jak to owca.  
Nie wie, że na miny się nie wchodzi.  
W Kosowie natomiast niespokojnie 
było cały czas. 

Wrócę do pytania, czy podej- 
mując decyzję o udziale w misji, 
człowiek się boi. Tylko głupi się nie 
boi. Tam nikt nie jedzie po to, by się 
sprawdzić. Każdy zdaje sobie spra-
wę, co go czeka i co może się zda-
rzyć, ale o tym stara się nie myśleć. 
To przecież nie zabawa. To mimo 
wszystko wojna. Wielu nie udało  
się cało wrócić. 

Jednak człowiek, u którego ode-
zwała się żyłka misjonarza, chce tam 
wracać. Nawet teraz, gdy oglądamy 
zdjęcia, czuję jak zaczyna działać 
adrenalina. Wracają wspomnienia. 
Nie zawsze miłe. ■

Za działalność w Iraku mającą bezpośredni wpływ  
na bezpieczeństwo polskich żołnierzy i wojsk koalicji Prezydent 

RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył ppłk. Krzysztofa 
Klimaszewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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WIELKA  
WOJNA  
POD LESZNOWOLĄ

W pierwszą niedzielę października kolejny raz 
historia zapukała do naszej gminy. Sto dwa 
lata od bitwy, jaka toczyła się w październiku 
1914 roku na polach Lesznowoli, obejrzeliśmy 
rekonstrukcję „Wielkiej bitwy pod Lesznowolą”. 
Stanisław Kiljańczyk może mieć satysfakcję. 
Jego pomysł na taką lekcję historii przyjął się. 
Zorganizowała ją Gmina Lesznowola i jednost-
ki jej podległe. Nie wykluczone, że impreza 
wpisze się na stałe do kalendarza wydarzeń 
naszej gminy.
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W gotowości, na pozycjach stały wojska niemieckie. Artyleria  
i piechota. Co jakiś czas tumany kurzu wzbijał oddział Kozaków  
i niemiecka kawaleria gotująca się do szarży. W polowym lazarecie 
felczerzy i siostry czekali na przyjęcie rannych.

Wojnie 1914 roku, toczącej się na polu, przyglądał się spokojnie 
oddział żołnierzy niemieckich, pilnujący oryginalnych pojazdów 
z okresu drugiej wojny światowej. Czekali na swój czas, by stoczyć 
walkę z oddziałem AK, który zatrzymał się w wiosce. 

Było na co popatrzeć. ■

Była biedna, kryta strzechą wieś, Żydzi wędrujący od chaty 
do chaty, ziemianie i drobna szlachta. Był konny oddział carskiej 
armii, który przeprowadzał pobór do wojska. Był płacz i błagania 
matek, błogosławiących idących na wojnę synów, i był obojętny  
na prośby dowódca oddziału.

Kiedy już wszyscy stanęli w gotowości na swoich stanowi-
skach, żołnierze zajęli okopy, zaczęła się akcja. Huk wystrzałów, 
dym, eksplozje, konne szarże, potyczki piechoty, krzyki rannych, 
komendy, słowem – wojna panowie. Wojna.



moja Lesznowolamoja Lesznowola

17

WYBÓR 
NIGDY ŁATWY 
NIE JEST

„Ciekawość świata jest niewyczerpalna, stąd opisów, analiz, inter-
pretacji i wizji nie brakuje. Każdy ma do nich prawo. Jednakże to, 
co jest najciekawsze, to próby szerszego spojrzenia, wykraczają-
ce poza opłotki podwórka jednej dyscypliny czy jednego systemu 
wartości. Świat bowiem przede wszystkim jest różny” – Grzegorz 
W. Kołodko, „Świat na wyciągnięcie myśli”.

Obawiam się, że jeśli napiszę, że noc profesora Grze-
gorza Kołodki jest krótka, usłyszę: „Nie, moja noc nie 
jest krótka. Jest taka, jaka być powinna. Ja nie potrzebuję 
długiej nocy, żeby się wyspać. Żeby się zregenerować”.

Pan profesor, jak sam przyznaje, nigdy nie chodzi 
spać przed północą. Najczęściej, między drugą a trzecią 
po północy. Wstaje, gdy wstać musi. Jeśli ma wykłady 
na uczelni, wstaje tak, by zdążyć. Jeśli spieszy się na 
samolot i musi być na lotnisku o 5:30, to wstaje godzinę 
wcześniej. Regularnie wstawał wtedy, gdy był robotni-
kiem i musiał zdążyć na pociąg wyjeżdżający z Tczewa 
do Gdańska o 5:20.

W czasach, gdy był wicepremierem i ministrem fi-
nansów, a zdarzyło się to czterokrotnie, wstawał regular-
nie o 5:00. Budzik na wszelki wypadek dzwonił, by pan 
premier nie przewrócił się na drugi bok i nie usnął.

Islam to nie są bandyci, gwałciciele, 
terroryści, tylko w większości ludzie tacy 

jak my, choć żyjący w innej kulturze.

RANNA PRZEBIEŻKA
Wypijał herbatę i piętnaście minut później wybiegał 

furtką ze swojej posesji w Nowej Iwicznej. Potem ulicą 
Szkolną do Krasickiego, dalej Kielecką do Nowej Zgo-
rzały, potem do Podolszyna. Tam robił nawrót i tą samą 
drogą wracał na swoje osiedle. 

Dwanaście kilometrów. Dzień w dzień, świątek  
i piątek, bez względu na pogodę. Start 5:15, powrót – 6:15, 
czasem 6:30. Gdy był w podróży służbowej, słowem, gdy  
nie było go w domu, biegał tam, gdzie akurat był.

Teraz, jak sam mówi, bywa różnie. – Biegamy zależnie  
od sytuacji. Pół godziny lub godzinę i piętnaście minut. 

Proszę zwrócić uwagę na liczbę mnogą – „biegamy”. 
Pan profesor biega ze swoim pupilem. Sympatycznym 
pieskiem przygarniętym ze schroniska. Martwi się, że 
piesek, wybiegając na swoich krótkich nóżkach z domu, 
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najpierw z radości szaleje i biega tam i z powrotem, wy-
dłużając sobie dystans, a potem, już zmęczony, biegnie 
przy nodze. 

Zmieniła się trasa biegu. – Taki nasz rutynowy dys- 
tans to Wiosenną do Granicznej, potem do torów kolejo-
wych, potem obiegamy budowane pola golfowe, kierując 
się na Jeziorki, do Karczunkowskiej, potem w lewo i pra- 
wo przez pola do Trombitów, Kórnickiej i Baletowej w Da- 
widach. To jest równo 5250 metrów. Nawrót i 5250 metrów 
 do domu. Razem dziesięć i pół kilometra; ani mniej,  
ani więcej. Ze smutkiem stwierdzam, – mówi pan profe- 
sor – że biegnę ten dystans dłużej niż piętnaście lat temu.

Moje bieganie zaczęło się dwadzieścia lat temu. Kie- 
dy rzuciłem palenie, a właściwie kiedy zacząłem rzucać 
palenie, chodziłem na basen i grywałem w tenisa. Głów-
nie z żoną i z córkami. Zauważyłem też, że zaczynam tyć.

Kiedy pierwszy raz trafiłem do rządu, ówczesny  
minister sportu śp. Stefan Paszczyk namówił mnie,  
bym zaczął chodzić na Torwar. Był rok 1995. Robiłem 
przerwę w pracy i na Agrykoli wyciskałem z siebie siód-
me poty. Gdy wracałem między drugą a czwartą, byłem  
jak młody bóg. Odporny na stresy związane z codzienną 
walką polityczną, mogłem, w przeciwieństwie do innych 
kolegów ministrów, z absolutnym spokojem pracować 
całą „drugą zmianę”. 

TRYWIALNY SPORT?
– Kiedyś nie rozumiałem tych „wariatów”, smukłych  

dżentelmenów, którzy w samo południe biegali po cen- 
trum Londynu czy Manhattanu. „Co to za trywialny sport”  
– mówiła też moja córka, dopóki sama nie zaczęła biegać. 

Tak myślałem jeszcze w Helsinkach, gdzie w ONZ-
-owskim Światowym Instytucie Badań Rozwoju Gospo-
darczego, WIDER, spędziłem rok bezpośrednio po odej-
ściu z rządu. Kiedy tam przyleciałem, wykupiłem sobie 
na cały rok kartę do siłowni w przekonaniu, że dzień  
w dzień będę ćwiczył. I na początku tak było. Pięć dni  
w tygodniu ćwiczyłem na siłowni, a w pozostałe zali-
czałem pływalnię. I tak minął rok. Żadne bieganie nie 
przychodziło mi do głowy.

Po roku wyjechałem do Waszyngtonu, do Banku Świa- 
towego. Pięć dni w tygodniu chodziłem na siłownię, ale  
w weekend, jak to w porządnym kraju, siłownia była zam- 
knięta, bo ludzie muszą mieć wolne... I wtedy zacząłem 
biegać. Kiedy mijałem Biały Dom, machałem w stronę 
Oval Office prezydentowi Clintonowi. Był to kwiecień 
1997 roku. Przestałem machać, gdy wojska NATO, które- 
go od dziesięciu dni Polska była członkiem, zbombardo- 
wały Jugosławię. Powiedziałem Clintonowi: „sam się 
broń” i przestałem machać. 

W końcu sierpnia poleciałem na semestralne wykła-
dy na Yale University i tam już tylko biegałem. Wzdłuż 
pięknego kanału, w porze cudownej jesieni. Codziennie 
spotykałem czaplę. Byłem przekonany, że na mnie czeka. 
Biegałem godzinę, ale któregoś dnia powiedziałem sobie: 
„Biegasz godzinę, dlaczego nie dwie? Może dasz radę?”. 

Bieganie przestało być trywialne. 
Doszedłem do wniosku, że pomaga mi 

w koncentracji, uodparnia na stres, 
zmniejsza zapotrzebowanie na sen.

Spróbowałem. Pobiegłem dwie godziny. Godzinę tam  
i godzinę z powrotem. 

Bieganie przestało być trywialne. Doszedłem do 
wniosku, że pomaga mi w koncentracji, uodparnia na 
stres, zmniejsza zapotrzebowanie na sen. Że czuję się  
i jestem zdrowszy.

MOJE MARATONY
– Maraton wziął się stąd, że w Nowym Jorku odna-

lazłem swojego kolegę z czasów studenckich. Zadzwo-
niłem, zapytałem co u niego, a on mi mówi, że przebiegł 
maraton. Maraton?! Znając Piotra z dawnych lat, nie mo- 
głem uwierzyć. A całkiem serio mówi mi, że na czter-
dzieste urodziny zafundował sobie start w maratonie  
i że to lepsze niż seks.

Piotr mógł, więc i ja spróbowałem. Pierwszy mara- 
ton przebiegłem wiosną 2001 roku w Toruniu. Machną-
łem go w 4 godziny 9 minut i wcale nie byłem zmęczony. 
Trzy miesiące później wystartowałem w Toronto Water-
front Marathon, urywając z poprzedniego czasu ponad 
30 minut. To była moja życiówka – 3:38.

Potem były kolejne maratony – w sumie dotychczas 
47. W kilkunastu krajach na wszystkich kontynentach, 
ale tylko 46 medali. Nie dlatego, że jednego maratonu 
nie ukończyłem, bo ukończyłem wszystkie, w których 
startowałem (ostatnio 9 października Poznaniu), tylko 
dlatego, że na jednym z nich, w Zimbabwe, nie było me- 
dali. To jedyne medale, jakie kolekcjonuję, choć kilka 
razy otrzymałem je także przy innych okazjach, na przy-
kład ostatnio, 10 września na Festiwalu Biegów w Kryni-
cy. Pobiegłem tam tzw. życiową dziesiątkę, czyli 10 km. 
Niestety nie wziąłem udziału w tamtejszym maratonie, 
który już pokonałem dwakroć we wcześniejszych latach, 
bo w niedzielę musiałem rankiem z Krynicy wyjechać, 
aby zdążyć do Żyrardowa na otwarcie wystawy moich 
fotografii pt. „Okna”. Ta wystawa będzie też do obej-
rzenia u nas w galerii OKNO w Starej Iwicznej od 27. 
listopada. 

ŚWIAT W OBIEKTYWIE
I w ten oto sposób przeszliśmy płynnie do drugiej 

pasji pana profesora, do fotografii. Jeden ze znajomych 
profesora powiedział nam tak: „Grzegorz po konferen- 
cji czy po wykładach porzuca garnitur, zakłada trapery, 
bierze w rękę aparat, mały plecaczek i rusza fotografo-
wać świat”.

Z tego fotografowania świata, a zwiedził profesor po-
nad 160 krajów, powstają albumy, których tematyka jest 
bardzo różna. Tak różna, jak różny jest świat widziany 
obiektywem profesorskiego aparatu. Można je obejrzeć 
na FB profesora. Zdjęć jest ponad pięć tysięcy. 

– To są ciekawe zdjęcia. Ostatnio zamieściłem 
trzydzieści albumów zawierających od 20 do 200 zdjęć, 
ostatni z Bangladeszu, z krajów islamskich, także takich 
jak Erytrea czy Dżibuti, do których turyści z Polski 

moja Lesznowola
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To są zdjęcia 
turystyczne, ale takie, 

które można zrobić 
tylko docierając do 

fotografowanych 
miejsc pieszo.

zapuszczają się rzadko, opatrując je jedynie zwięzłymi 
informacjami demograficznymi: ilu jest mieszkańców, 
jaka jest średnia wieku, ile dzieci przeciętnie rodzi ko- 
bieta, jak długo tam żyją i ile wynosi dochód na głowę 
mieszkańca w porównaniu z Polską. Po co to zrobiłem? 
Chciałem pokazać moim rodakom, że ten Islam to nie 
są bandyci, gwałciciele, terroryści, tylko w większości 
ludzie tacy jak my, choć żyjący w innej kulturze. To są 
zdjęcia turystyczne, ale takie, które można zrobić tylko 
docierając do fotografowanych miejsc pieszo. 

Na www.facebook.com/kolodko jest również pięć 
albumów zawierających fotografie artystyczne; to już 
jest „inna półka”. Do niej należą też zdjęcia z wystawy 
„Okna”. Selekcji zdjęć do tych albumów dokonał za- 
przyjaźniony ze mną artysta fotografik Tomek Terlecki. 
Te zdjęcia, jak to on określa, to czysta forma.

I w tej czystej formie zrobiłem poprzednie cztery 
wystawy: „Świat jaki jest”, „Sąsiedzi”, „Módlmy się”  
i „Następne pokolenie”. Były w sumie prezentowane  
w ponad 20 galeriach, nawet w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Wystawa „Módlmy się” to wystawa te-
matyczna. Przedstawia zdjęcia z trzydziestu paru krajów 
i wielu religii. Pokazuje jak w różnych religiach ludzie 
się modlą, gdzie i do jakich bogów. To też mój głos za 
wielokulturowością i większą wzajemną tolerancją  
w rytm wędrującego świata. 

Dziesięć lat temu poleciałem z wykładami do za- 
chodniej Afryki. Wpierw Nigeria, potem Bamako, sto- 
lica Mali. Po wykładzie na uniwersytecie zostawiłem  
w hotelu walizkę, garnitur, koszulę, skarpetki, buty.  
Kiedy wiem, że tak będę musiał zrobić, żona wybiera  
mi w podróż garnitur najbardziej już znoszony, bo wie, 
że go wyrzucę i ruszę w dal! Tak jak to zrobiłem w Char- 
tumie i w Bamako, w Rangunie i Konakry. Zostałem 
tylko ze swoim plecaczkiem. Wkładam do niego majtki, 
skarpetki, T-shirt na zmianę, pidżamę, klapki, szczotecz-
kę do zębów i jadę z miejscowymi ludźmi. Z aparatem, 
który ma się zmieścić w ręku. 

W tym miejscu musimy postawić kropkę w naszej 
„relacji” ze spotkania z profesorem. Nie jest to łatwe, bo 
przecież nic nie powiedzieliśmy o jego pracy naukowej  
i liczących się publikacjach w ponad 20 językach, o tym, 
że jest najczęściej na świecie cytowanym polskim eko-
nomistą, o ludziach tego świata, z którymi rozmawiał, 
o uczelniach, na których wykładał, o muzyce, której 
lubi słuchać, i o koncertach, na których był. Ale trzeba 
dokonać wyboru, choć jak mówi profesor – wybór nigdy 
nie jest łatwy. Nawet wtedy, gdy trzeba wybrać zdjęcia 
do nowego albumu lub kawałek tekstu z artykułu, który 
wyszedł dłuższy, niż oczekiwał tego wydawca. Najważ-
niejsze, że jest z czego wybierać. ■

moja Lesznowola
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Elżbieta Rosiek jest zodiakalną 
Panną, a kobiety urodzone pod 
tym znakiem podobno działa- 
ją w sposób efektywny, ukierun-
kowany na osiągnięcie wymier-
nych rezultatów. Są uważne, 
wnikliwe i krytyczne. Bardzo 
ważne są dla nich sprawy zdro-
wia i dbałość o ciało, a także 
czystość, w szerokim rozumie-
niu tego słowa. Panny prefe- 
rują czyste motywy i intencje 
oraz uporządkowane i jasne 
sytuacje. Świetnie sprawdzają  
się w biznesie.

Elżbieta Rosiek jest właścicielką i szefem firmy  
SALUS, do której należy m.in. SALUS Centrum Reha- 
bilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie. Skoro wie-
my już, jakie cechy ma zodiakalna Panna, spróbujemy 
dowiedzieć się, czy horoskop w przypadku pani doktor 
zbliża się do prawdy.

Centrum Rehabilitacji w Mrokowie to placówka no- 
woczesna nie tylko z uwagi na charakterystyczną bryłę 
architektoniczną. Od razu wyjaśnimy, że choć architek-
tura nie jest dziedziną, w której pani doktor się specja-
lizuje, dotąd przedstawiała swoje wizje projektantowi, 
dotąd, jak to się mówi, wierciła dziurę w brzuchu, aż 
powstał budynek, który spełnił jej oczekiwania. Wróci-
my do tego wątku w dalszej części relacji ze spotkania, 
choć już odkreślamy pierwszą cechę zodiakalnej Panny. 
Jest uważna, wnikliwa i krytyczna.

Spotykamy się w gabinecie okulistycznym. Co on ma 
wspólnego z rehabilitacją? Nic, ale pani doktor odpowie- 
dzialna za zdrowie pacjentów, którzy przychodzą do zam- 
kniętego z powodu remontu Ośrodka Zdrowia w Mrokowie,  
wiedziała, że nie może powiesić na drzwiach przychodni 
kartki: „zamknięte z powodu remontu”. Lekarzy podsta- 
wowej opieki zdrowotnej i specjalistów zaprosiła do ga- 
binetów Centrum, bo sprawy zdrowia są bardzo ważne  
i nie można ich odłożyć do czasu, aż skończy się remont.

Każdy musi chcieć zrobić  
coś dla siebie. Musi uwierzyć, 

że najważniejszy jest ruch. 
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MIAŁAM RACJĘ
– Ten budynek powstał przede wszystkim po to, by 

do niego przenieść i rozwijać w nim rehabilitację, która 
jest takim moim ukochanym dzieckiem – mówi Elżbieta 
Rosiek. Powstał też po to, by można było w nim rozwijać 
aktywność ruchową, którą propaguję od ponad dwudzie-
stu lat. Gdy tylko remont starej przychodni się szczęśli-
wie zakończy i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 
wrócą do swoich gabinetów, Centrum ruszy pełną parą  
i będzie się rozwijać.

 Pani doktor do naszej gminy trafiła z Łodzi. 
Było to w 1999 roku, a więc można powiedzieć, że za- 
puściła już korzenie i poznała pacjentów i ich potrzeby. 
Rok, jako lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,  
przepracowała w szpitalu w Konstancinie, a potem wraz  
z mężem wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli działać  
na własny rachunek, we własnej firmie. Od 2001 roku  
pod marką SALUS. 

– Kiedy jako specjalizację lekarską wybierałam reha-
bilitację, byłam przekonana, że to jest dziedzina, w której 
można bardzo wiele zdziałać. Ale też w tej decyzji było 
sporo przypadku, bo przecież były to czasy, w których 
tych miejsc specjalizacyjnych – podobnie zresztą jak to 
jest dziś – wiele nie było. Wiedziałam jedno, że nie chcę 
być „zabiegowcem”. Chciałam mieć rodzinę, chciałam 

mieć dzieci, a to się kłóciło z pracą ciągłą, z pracą na 
dyżurach. Wybrałam ambulatoryjną pracę z pacjentem.

Wtedy specjalizacja nie była popularna. Co to tam, 
takie ćwiczenia? Komu to potrzebne? A ja byłam prze- 
konana, że to ma przyszłość, że to ma sens. Dziś wiem,  
że miałam rację. Wiem też, że rehabilitacja jest takim  
moim motorem napędowym, bo widzę skutki jej działa-
nia. Dlatego stworzyłam to miejsce i jestem z niego bar- 
dzo dumna.

Gdy patrzę na nasze społeczeństwo, na ludzi, z któ-
rymi się spotykam na co dzień, wśród których żyję, to 
coraz mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że rozwój 
rehabilitacji jest konieczny, że bez tego nie ma mowy  
o życiu w komforcie do późnej starości, a żyjemy prze-
cież dzięki rozwojowi medycyny coraz dłużej.

Więc jeśli dziś wielu znajomych pyta mnie: „Po co  
to zrobiłaś, po co ci to Centrum?”, to ja odpowiadam: 
„Jest nas w okolicy coraz więcej. Przybywa mieszkań-
ców, przybywa pacjentów. Żyjemy coraz dłużej, więc 
coraz więcej jest ludzi w wieku starszym. A ci ludzie  
są mniej sprawni i wymagają pomocy”.

Pokolenie ludzi młodych, to niestety pokolenie ludzi 
siedzących. Ludzi, którzy coraz mniej się ruszają i coraz 
częściej fundują sobie schorzenia kręgosłupa. 

Mogę ze smutkiem powiedzieć o rosnącej wśród  
młodzieży szkolnej naszej gminy poważnej grupie z nad-
wagą, wadami postawy. Ta grupa wymaga bezwzględnie 
naszej pomocy.

Jest i grupa ludzi środka. Oni przede wszystkim sie-
dzą. W samochodzie, w biurze, przy komputerze, przed 
telewizorem. Ich dotyka często dyskopatia, choroba na- 
szej cywilizacji. Dlatego wśród naszych pacjentów jest 
coraz liczniejsza grupa ludzi młodych, potrzebujących 
ruchu, potrzebujących pomocy. 

Parząc na to wszystko, doszłam do wniosku, że trze-
ba tę dziedzinę pomocy medycznej, czyli rehabilitację, 
rozwijać. Ponieważ nie widziałam szans, żeby robić to  
w budynkach, które od samorządu od szesnastu lat dzier-
żawię, czyli w Magdalence i w remontowanej przychodni 
w Mrokowie, podjęłam decyzję o budowie Centrum.

WIELE ZALEŻY OD NAS
– Od dwudziestu paru lat rozmawiam z pacjentami. 

Przyjmując pacjenta wiele czasu poświęcam profilak-
tyce. Tłumaczę, co należy robić, żeby lepiej żyć, lepiej 
funkcjonować. Dochodzę do wniosku, że teoretycznie 
pacjenci wiedzą, co należy robić, ale w praktyce brakuje 
im odpowiedzialności za własne zdrowie i wiary w to, 
jak bardzo dużo zależy od nas samych.

I to też jest jeden z powodów, dla których stworzyłam 
Centrum. Chciałam mieć miejsce, gdzie będę nie tylko 
mogła leczyć, ale też zapewnić to, co z diagnozy wynika. 

Najgorsze jest to, że wszyscy 
mamy w sobie lenia.

Ruch i rehabilitację. Nikt nie może teraz powiedzieć,  
że w naszej okolicy nie ma miejsca, gdzie można przyjść 
na rehabilitację. Gdzie w warunkach kameralnych można 
poćwiczyć.

Każdy z nas jest inny. Nie ma jednej drogi docho- 
dzenia do sprawności. Każdy ma inną energię. Inny cha- 
rakter. Jedni wolą założyć słuchawki na uszy, biorą kijki  
i maszerują przez mrokowskie pola, jeszcze inni wsia- 
dają na rower, pływają... ale są i tacy, którzy nie mają  
na to czasu, warunków – i oni mogą przyjść poćwiczyć  
do Centrum.

Tu mamy coś dla każdego, a ja i mój zespół jesteśmy 
od tego, by pomóc znaleźć właściwe zajęcia, właściwe 
ćwiczenia i właściwą terapię. 

Najgorsze jest to, że wszyscy mamy w sobie lenia.  
W grupie, na zajęciach jeszcze się ruszamy, ale gdy reha-
bilitacja się kończy, nie robimy nic. A to tak nie działa.

moja Lesznowola
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CENTRUM REHABILITACJI 
Dla Elżbiety Rosiek dwie sprawy były i są przez  

lata praktyki lekarskiej najważniejsze. Tworzenie miej-
sca, gdzie może rozwijać i realizować swoją ideę. Miej-
sca, w którym pacjent czuje się bezpiecznie i z którym 
jest związany. W którym znajdzie życzliwych, pomoc-
nych ludzi, gotowych otoczyć go opieką. Druga spra- 
wa, to stworzenie dobrego zespołu fachowców, którzy  
te oczekiwania spełnią. 

Co pacjent znajdzie w SALUS Centrum Rehabili- 
tacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie? – Przede 
wszystkim – jak mówi pani Elżbieta – warunki do peł- 
nej rehabilitacji . Po drugie, kameralną salę do ćwiczeń 
pozwalającą na prowadzenie działań pobudzających  
do aktywności ruchowej. Po trzecie, spotka tu leka- 
rzy specjalistów. 

Niezależnie od tego, czy pacjent trafia do nas w ra- 
mach ubezpieczenia zdrowotnego, czy komercyjnie,  
w ofercie SALUS-a znajdzie cały wachlarz usług fizy-
koterapeutycznych, czyli zabiegów światłolecznictwa, 
elektrolecznictwa, laseroterapii, pola magnetycznego, 
ultradźwięków, krioterapii. Pacjent też dostaje zlecenia 
na kinezyterapię, czyli ćwiczenia ruchowe dostosowa- 
ne do jego zdrowia, wieku, możliwości. Jeśli ma życze-
nie, może korzystać z usług masażystów. 

W Centrum rozwijamy też ruchowe działania czy- 
sto komercyjne. Mam zespół trenerów, którzy prowadzą 
jogę, pilates – ćwiczenia rozciągające i wzmacniające 
kręgosłup, tai-chi, czyli starochińską sztukę ćwiczeń me-
dytacyjno-zdrowotnych, wu-shu, czyli ćwiczenia sztuki 
walki znane w Polsce pod nazwą kung-fu. Prowadzimy 
zajęcia z salsy i zamierzamy prowadzić zajęcia taneczne 
dla dzieci.

Nie powiedziałam jeszcze o cieszących się najwięk-
szym zainteresowaniem zajęciach. To zumba, czyli ćwi- 
czenia zainspirowane połączeniem elementów tańców  
i elementów fitness. 

Słowem – mamy to, czego potrzebują dla zdrowia  
i dobrego samopoczucia nasi pacjenci. Warunek jest je- 
den. Każdy musi chcieć zrobić coś dla siebie. Musi uwie-
rzyć, że najważniejszy jest ruch. 

– Co pani doktor robi dla siebie? Wychowała dwie 
córki, które śladem mamy studiują medycynę. Ma czas 
na spacery z psami. Uwielbia dalekie podróże – ostatnio 
zakochała się w Gruzji, a zimą wybiera się do krajów 
Ameryki Południowej. Lubi też fotografować. Aha, ćwi-
czy jogę. Kiedy ma na to wszystko czas? Sama nie wie. ■

Nie pytają „jak się  
bawicie”, nie krzyczą  
do publiczności „rączki 
w górę”. Propozycja  
„a teraz wszyscy się  
kiwają” też jest im 
obca. Wychodzą  
na scenę, witają się  
i grają. Grają dla frajdy, 
bo granie sprawia im 
frajdę. Publiczności  
sprawia frajdę słu- 
chanie i wszyscy są 
zadowoleni. 

DUSZA NIE-
SPOKOJNA
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Tomasz Kłujszo, kierownik zespołu Big 
Band dla Frajdy mówi, że muzyką zaraził go 
ojciec, rolnik z podgrójeckiego Błędowa, który 
w wieku czterech lat, po wojnie, wyemigrował 
z rodziną do Polski z podwileńskiej wsi Nowo-
wilejka w oszmiańskim powiecie. Jako młody 
chłopak zobaczył film, w którym aktor grał na 
gitarze, i w gitarze się zakochał. Miłość była 
tak silna, że za zarobione pieniądze gitarę kupił 
i się z nią nie rozstawał. Pasł krowy i brzdąkał. 
Kupił sobie samouczek „Szkoła na gitarę” i tak 
się zawziął, tak się uczył, że się nauczył. 

Były wczesne lata 60-te. Muzyka gitarowa 
była na topie. Beatlesi podbijali świat. Ojciec 
pana Tomasza brał na plecy gitarę, siadał na mo- 
tor i śmigał na wiejskie zabawy. A na wiejskiej 
zabawie, jak to na zabawie. Bęben na pedały, 
akordeon, skrzypce i śpiewanie do tuby, żeby 
wszyscy słyszeli.

Ojciec ze swoją gitarą na zapleczu grał 
znane melodie, a ponieważ ludzie chcieli go 
słuchać, to z zaplecza trafił na pieniek. Do-
słownie. Goście postawili go na pieńku, żeby 
go było lepiej widać, i grał. Tak zaczynała się 
muzyczna kariera muzyka samouka.

Potem tata poszedł pracować w PKS-ie,  

a że były to lata, kiedy w zakładach pracy działały różne zespoły, 
do zespołu się zapisał i zaczął jeździć na międzyzakładowe prze- 
glądy. Od tej chwili wszystko co z muzyką związane, zaczęło się  
na poważnie.

Tata kupił sprzęt, znalazł muzyków i choć może grał średnio,  
to miał głowę do organizacji. Założył zespół. Grali dla frajdy.  
W atmosferze tego zespołu wychowywał się Tomasz. 

YAMAHA I ZAPACH SAŁATEK 
Gdybyśmy kogokolwiek zapytali, co mógł z tego pierwsze- 

go okresu dorastania w atmosferze zespołu zapamiętać Tomasz  
Kłujszo, nie zgadłby nikt. 

– Pamiętam widok tego zakurzonego sprzętu, który wracał  
z tych chałtur, przesiąknięty zapachem weselnych sałatek, alko-
holu, kurzu z parkietu i rozgrzanych tranzystorów – wspomina 
Tomasz Kłujszo.

Ten zapach nie mógł być jednak przykry, a widok zakurzone- 
go sprzętu był na tyle magiczny, że wszystko potoczyło się dalej tak,  
jak ojciec chciał. A chciał, by syn został zawodowym muzykiem. 

W latach 80-tych przyszła era muzyki elektronicznej. Przyszedł 
też czas na wybór szkoły po podstawówce. Tomasz wybrał tech-
nikum elektroniczne w Piasecznie. 125 kandydatów na 25 miejsc. 
Wśród szczęśliwców znalazł się Tomasz. Teraz już mógł łączyć 
naukę z muzyką. 

W czwartej klasie technikum, poznał Elę Zawadzką. Żonę 
Jarka Zawadzkiego, brata lidera zespołu Walk Away Krzysztofa 

Zawadzkiego. Pani Ela była świetliczanką i szybko wciągnęła To- 
masza do różnych przedsięwzięć artystycznych, muzycznych i te-
atralnych. Namówiła go na studia muzykologiczne, które skończyła 
wraz z mężem, i pomogła się do nich przygotować. Pierwszy po-
ważny instrument klawiszowy pamięta do dzisiaj. Mieszkał z nim 
w internacie i wykorzystywał do pierwszego zarabiania pieniędzy 
na zabawach, akompaniowania w kabarecie i grania w zespołach, 
między innymi w znanym wtedy zespole Lalki Kaliguli. Instru-
ment był taką sensacją, że do pokoju Tomasza ustawiały się kolejki. 
Trzeba było wyznaczyć godziny pokazów, bo ani uczyć się, ani 
grać nie było można.

Tata zrobił synowi prezent. Zamiast kupić materiały na budowę 
domu, kupił za tysiąc dolarów Yamahę PS-6100. Muzycy wiedzą, 
jakie to wtedy było cudo. 

Od tej chwili zaczął się nowy etap w muzycznym życiu To- 
masza. W świetlicy wystawiano Edwarda Stachurę, a Tomasz 
akompaniował na swojej Yamasze. W amatorskiej grupie teatral- 
nej prowadzonej przez reżysera i historyka sztuki Piotra Nowakow-
skiego poznał swoją przyszłą żonę Ewę i zaczął próbować sił jako  
aktor. Zdali oboje egzamin eksternistyczny i jako aktorzy zaczęli 
zarabiać na życie, pracując w teatrze objazdowym.

W tym samym czasie pan Tomasz zdał na  
muzykologię i tak jak chciał ojciec, został zawo- 
dowym muzykiem. Potem były różne zespoły 
coverowe, nagrywanie autorskich płyt z muzy-
ką elektroniczną, jednej inspirowanej muzyką 
afrykańską i jednej autorskiej płyty „Drogi”  
w stylu country, gdzie głównym wokalistą był  
ojciec Stanisław „Sambary”, były przedstawienia  
teatralne i komponowanie muzyki do spektakli. 

– Bardzo dużo muzyki zrobiłem do spek-
takli żony. Jest uznanym reżyserem i znaną 
działaczką, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą  
w Piasecznie, w Domu Kultury.

Potem były zwariowane trzy lata pod Kozie- 
nicami w Gródku. Pan Tomasz postanowił stwo- 
rzyć niedaleko Czarnolasu i Muzeum Jana  

Kochanowskiego centrum kultury. Kupił  
8 hektarów, wybudował scenę, na której grał, 
zapraszał muzyków, organizował festyny.  
Żona przyjeżdżała z dziećmi, do działań 
artystycznych angażowali tamtejszą młodzież, 
działaczy. Było pięknie, bo i bar, i staw ryb- 
ny, łowisko, ale przyszedł kryzys 2009 roku  
i trzeba było stamtąd uciekać. Do domu.  
Do Baszkówki.

BIG BAND DLA FRAJDY 
– Pracę znalazłem w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Lesznowoli. Byłem człowiekiem od 
wszystkiego. Zajmowałem się nagłośnieniem, 
robiłem prezentacje video. Uczyłem dzieci w gru- 
pach teatralnych i na indywidualnych zajęciach 
muzycznych.

Któregoś z moich recitali, a grałem na gita- 
rze, na klawiszu, na saksofonie i śpiewałem, 
wysłuchała Iwona Manista-Kutryś, wokalistka,  
kompozytorka, aktorka, pedagog. Znana 
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Zespół Big Band dla Frajdy  
gra w składzie:  
Tomasz Kłujszo – klawisze, saks tenorowy,  

altowy i sopranowy, śpiew;  

Sławomir Kosiński – gitara, śpiew;  

Norbert Satora – klawisze;  

Konrad Kucharski – bas;  

Karol Łukasik – klarnet;  

Przemysław Mydłowski – saks, śpiew;  

Rafał Dubicki – trąbka;  

Grzegorz Poliszak – perkusja;  

Michał Wojnarski – instrumenty perkusyjne. 

postać życia artystycznego na naszym terenie. 
Spodobało się jej i mówi: „Musimy coś razem 
zrobić”. I zrobiliśmy. Przyniosła scenariusz 
amerykańskiego scenarzysty, osadzony w la- 
tach 80-tych. Mówię: „Żona nam to zaadaptuje 
i zrobimy spektakl”. Żona napisała świetną 
sztukę opartą na współczesnych realiach. Pow- 
stało przedstawienie „Adamm”. 

Gdy grałem swoje recitale, zauważyłem 
pewną regularność. Jak grałem swoje kompo-
zycje elektroniczne na instrumentach klawiszo- 
wych czy inne na gitarze, to było normalnie, 
ale do dwóch utworów brałem saksofon. I na- 
gle był szał. I gratulacje. 

– „Panie Tomku, niech pan jeszcze coś 
zagra na saksofonie”. – „Trzeba to chwytać 
– pomyślałem – i coś w tym kierunku robić”. 
Poszedłem do pani dyrektor Jolanty Walentyny 
Sobolewskiej i mówię: „Co by było, gdybyśmy 
spróbowali założyć big band?” A pani dyrektor 
mówi: „Panie Tomku, ma pan zielone światło. 
Dajemy ogłoszenia”. To był rok 2013. 

Początki były ciężkie. Trzeba się było uczyć 
pisać nuty w programach komputerowych, 
rozpisywać na głosy partie poszczególnych 
instrumentów, zbierać repertuar, skład. Ludzie 
przychodzili i odchodzili. Ale trzon, około pię-
ciu muzyków, cały czas dzielnie trwał i trwa 
do tej pory. Za co jestem im bardzo wdzięczny. 
Na początku to było takie kółko muzyczne. 
Z czasem zaczęliśmy dawać koncerty. To od 
początku był Big Band dla Frajdy. Pomysł był 
taki – ludzie przychodzą i grają to, co lubią. 
Zawsze tak było. Powolutku Big Band dla  
Frajdy zaczął się rozkręcać.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych grałem 

na zabawach fantastyczne rzeczy. Repertuar zespołów Pet Shop 
Boys, Depeche Mode, Modern Talking. Potem niestety na rynek 
weszło Disco Polo i wszystko się zeszmaciło. Weszły prostackie 
teksty, prosta muzyka, częstochowskie rymy  
i widownia się kiwała. Pamiętam taki refren: „Witaj mała, o, o, baj, 
baj, / Spadaj mała, o, o, baj, baj, itd”. Żenada.

Dziś poziom jest już trochę inny. „Jesteś szalona” czy „Ona 
tańczy dla mnie” to już nie „Spadaj mała, o, o..”, czy „Nogi jak 
ogórki, wyrobione w biegach”.

Nazwa naszego zespołu mówi jedno. My się nie ścigamy. Nie 
bierzemy udziału w wyścigu szczurów. Nie gonimy za modą. Gra- 
my dla frajdy i mamy nadzieję, że to widać i słychać. Gramy reper-
tuar składający się ze standardów muzyki jazzowej i rozrywkowej 
oraz własnych kompozycji. 

Ten rok zaczął się dla nas fantastycznie. Jesteśmy w fajnym  
momencie. Wsparcie GOK Lesznowola, pani dyrektor Sobolew-
skiej i pani Wójt bardzo dużo nam daje. Postanowiliśmy też wyjść 
szerzej. Poza imprezy organizowane przez GOK. Zagraliśmy syl-
westra i zaczęliśmy grać koncerty. Ostatnio na festiwalu Wolpreza 
w Piasecznie zespół zdobył nagrodę publiczności.

Pani dyrektor wpadła na pomysł, abyśmy do końca roku nagrali 
płytę. To dodatkowa frajda, bo będzie to podsumowanie naszej 
dotychczasowej działalności. Nagramy standardy muzyki rozryw-
kowej, od których zaczynaliśmy. Mnie chodzi po głowie nagranie 
płyty z autorskimi kompozycjami do tekstów moich i mojej żony. 
Niektóre z nich gramy już podczas występów i zbieramy za nie 
gratulacje. Płyta ukaże się w pierwszej połowie przyszłego roku. 

Tak naprawdę to trudno powiedzieć, że gramy jazz. Nasz jazz 
jest graniem znanych, lubianych hitów z elementami melodyjnych 
improwizacji, często w rytmach porywających do tańca. Bo jak 
nie lubić Franka Sinatry, orkiestry Duka Ellingtona czy Louisa 
Armstronga? 

To zabawne i miłe, bo pani dyrektor mówi, że w GOK ma dwa 
flagowe w naszej gminie zespoły. Zespół„Tęcza”, który obchodzi 
właśnie trzydziestolecie istnienia, i nasz Big Band dla Frajdy, który 
przymierza się do swojej pierwszej płyty. ■
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tam było: leży pijany jak dętka, po- 
tem coś było o pompce od roweru, 
przyszedł też milicjant… – I tu panie 
wybuchły serdecznym śmiechem 
na wspomnienie występu. Nic już 
więcej o skeczu nie powiedziały. Ale 
to był sygnał, że tworzące się kółko 
artystyczne miało wiele możliwości. 

– A pamiętacie, jak tańczyłyśmy 
poloneza? Dziewczyny wtedy z mę-
żami przychodziły. Irenka Marcza-
ków z Brońciem, Daniela Piotrowicz 
z Ryszardem, a Kazia chyba z Wieś-
kiem Osińskim. 

Tak już chyba ze cztery lata ba- 
wiłyśmy się w te występy, kiedy za- 
interesował się nami naczelnik gminy  
Ryszard Zakrzewski. „O, taki zespół 
by się gminie przydał” – powiedział 
Zakrzewski. A jak powiedział, to za- 
interesowali się nami pracownicy 
GOK, panowie Zbigniew Derlatka  
i Cezary Matysiak. To oni zadbali,  
byśmy mieli stroje wilanowskie i bu- 
ty do tańca. I zatrudnili dyrygenta,  
z którym spotykaliśmy się co tydzień.  
A że nie było się gdzie spotykać, to 
spotykaliśmy się u Irenki Marczako-
wej w domu. Potem u Jadzi Liberac-
kiej, u pani Zapaśnikowej. Później 
dostałyśmy na spotkania świetlicę. 

W 1986 narodziła się „Tęcza”.  
Od 1987 roku „Tęcza” miała już in-
struktora. Był nim Ryszard Marks.

Poznawałyśmy różne zasady, za-
czynaliśmy śpiewać na głosy, bo do 

tej pory to śpiewałyśmy tylko stare 
wiejskie piosenki. 

Pierwsze, poza gminne wojaże 
zespołu były do Kazimierza, na prze- 
gląd ludowych zespołów. Przez pięć 
lat jeździliśmy do Kazimierza. Pięk-
nie było i wesoło. Teraz już tam nie 
jeździmy, bo się podobno nie nadaje-
my. Jesteśmy za wesołe, a tam tylko 
smętne piosenki śpiewają. (śmiech)

Kilkakrotnie wyjeżdżaliśmy  
na Ogólnopolski Festiwal Grup Śpie- 
waczych „Ziemia i Pieśń” w Szpro-
tawie. Ten festiwal wspominamy 
szczególnie, bo zawsze „Tęcza” była  
w gronie laureatów. Zresztą do Szpro- 
tawy zespół zawitał dzięki Annie 
Chachule – śpiewa w zespole – która 
ze Szprotawy trafiła do Nowej Woli  
i namówiła zespół do udziału w fe- 
stiwalu, a potem jeździli co roku, 
przyjmowani bardzo serdecznie.

A pamiętacie, co było w Miń- 
sku Mazowieckim? – Muszą to wszy- 
scy pamiętać, bo wybuchli gromkim 
śmiechem i przez chwilę, jak w szko- 
le na przerwie, trudno był zrozumieć,  
co kto mówi. Było tak.

– Zaginął kierowca autobusu. Ze-
spół ma wyjeżdżać, a kierowcy nie 
ma. Może zaspał? Może mu się coś 
stało? Stoją wszyscy przed drzwiami 
w internacie, nasłuchują czy chrapie, 
rzęzi, może zasłabł? Jest w środku, 
czy go nie ma? Cisza. Wreszcie naj- 
pierw nieśmiało, a potem coraz 

– Chciałabym Państwu podziękować za 
piękne trzydzieści lat, za wspaniałe emo-
cje i niezwykłe wzruszenia. Za to, że przez 
trzydzieści lat byliśmy z Państwa dumni. 
Jesteście najlepszymi ambasadorami gmi- 
ny Lesznowola – powiedziała Maria Jolanta  
Batycka-Wąsik, wójt gminy, na jubileuszo-
wym spotkaniu z Zespołem Śpiewaczym 
„Tęcza”. Były kwiaty, dyplomy i gromkie 
brawa. Potem był koncert z okazji 30-lecia  
i znowu wielkie brawa. I niech tak będzie. 

Trzydzieści lat, to wprawdzie 
początek wieku dojrzałego, ale jak 
się rozmawia z członkami zespołu, 
słucha anegdot związanych z zespo- 
łem, z jego wojażami, bo Zespół 
Śpiewaczy „Tęcza” to już marka za- 
graniczna, nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że duch w zespole ciągle 
młody. Nie sposób też sobie wyobra-
zić, że ta tęczowa rodzina mogłaby 
żyć bez siebie, bez śpiewania, bez 
cotygodniowych prób i radosnych 
wspomnień.

Zamiast więc krok po kroku  
opowiadać historię zespołu, spróbu-
jemy opowiedzieć o zespole inaczej. 
Po swojemu.

Trzydziestoletni staż w zespole 
mają panie Kazimiera Klimczak,  
Teresa Kwiatkowska, Daniela Las- 
kus, Irena Marczak, Jadwiga Suwa- 
ła i Barbara Zwierz.

Wpadamy na próbę zespołu  
zaraz po jubileuszu. Jest czwartkowe  
popołudnie, świetlica straży pożar-
nej w Nowej Woli. Jak co czwartek 
o osiemnastej, w sali obwieszonej 
pamiątkowymi dyplomami, z pucha- 
rami na półkach, za stołem siada 
wesoła grupa. Czekają na dwóch do-
jeżdżających do Nowej Woli kierow-
ników zespołu. Dr. Tomasza Nowa-

ka, etnomuzykologa, pracownika 
naukowego Uniwersytetu Warszaw-
skiego, który od 1998 roku prowadzi 
zespół i Grzegorza Toporowskiego, 
absolwenta Wydziału Instrumental- 
nego Akademii Muzycznej im. Fry- 
deryka Chopina, który pracuje z zes- 
połem od jedenastu lat.

Nim zacznie się próba, trochę 
pogadamy.

– O tu mamy stare zdjęcie w na- 
szych pierwszych strojach. Nieco po- 
żółkłe, bo technika fotografowania 
była inna, ale pamiątkowe. Wszystko 
zaczęło się od straży. Czasy były ta- 
kie, że straż co roku organizowała 
dożynki, a rozrywkowego nic nie 
było. Byłyśmy młode, rozrywkowe, 
no to straż się do nas zwracała, że- 
by coś zrobić.

Jeździłyśmy do Warszawy, wy- 
pożyczałyśmy stroje i już można by- 
ło iść w korowodzie. Kazia pisała 
skecze, zaczęłyśmy układać piosen-
ki, nagrywać, co która umiała – i tak 
się zaczęło.

Jeszcze o „Tęczy” nie było mowy. 
Ile nas tam wtedy było? Osiem, może 
dziewięć dziewczyn. Byli i mężczyź-
ni, bo zaczynaliśmy tańczyć.

Odgrywałyśmy taki skecz o pija- 
ku – pamiętacie, jak to było? Coś 

Zespół Śpiewaczy „Tęcza”
Zespół instrumentalny: Grzegorz Toporowski, 

Tomasz Nowak, Mikołaj Gąsiorek, Michał Zuń

Zespół wokalny: Anna Chachuła, Kazimiera 

Dąbrowska, Łucja Górka, Kazimiera Klimczak, 

Stanisław Kopyra, Wanda Kopyra, Jan 

Kucharski, Stanisława Kucharska, Teresa 

Kwiatkowska, Daniela Laskus, Krystyna Lasota, 

Marian Lasota, Jolanta Matusiak, Krzysztof 

Matusiak, Bogusława Rochalska, Jadwiga 

Suwała, Agnieszka Śliwa, Janusz Wojterkowski, 

Dorota Wolańska, Piotr Wolański, Janina 

Wójcik, Anna Barbara Zwierz.
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głośniej zaczęto się do drzwi dobijać. 
A gdy i to nie pomogło, panowie 
się zaparli i wzięli drzwi szturmem. 
Wlecieli razem z drzwiami do środ-
ka, a kierowcy nie znaleźli. Poszedł 
w Polskę. (śmiech)

A pamiętacie, jak wracaliśmy  
z występów w Jaworze, gdzie grali-
śmy spektakl „Wesele”? 

 – No jakże, wszyscy pamiętają. 
Wracał rozśpiewany autobus, wszys- 
cy w strojach, a tu patrzą, jedzie obok  
samochód z panną młodą i panem  
młodym, a za nimi weselna kawalka- 
da. – Przy przejściu dla pieszych 
wszyscy się zatrzymali, a my wy- 
skoczyliśmy z autobusu, zrobiliśmy 
bramkę, orkiestra zaczęła grać i za- 

częliśmy „Sto lat” śpiewać młodej 
parze. Radości i śmiechów było co 
nie miara. Cały ruch stanął i wszyscy 
bili brawo. A pamiętacie, że wstawili 
nam do autokaru skrzynkę weselnej 
wódki? (śmiech)

A jak wracaliśmy z Pragi? To 
było dopiero przeżycie. Jedziemy 
piękną autostradą. Jola, która ma 
niskie ciśnienie, zasnęła. (śmiech) 
Budzi się, autobus stoi na bocznej 
drodze. Pukamy w okno: „obudź się, 
co śpisz, wychodź, wychodź”. Nie 
wie, co się dzieje, ale wyskoczyła  
z autobusu. Patrzy, a tu boczna klapa 
autokaru otwarta, a na niej cudowny, 
wspaniale zaopatrzony bufet. Taki 
był jej pierwszy kontakt z zespołem 

„Tęcza”. Została do dziś. (śmiech)
– Tych opowiadań moglibyśmy 

słuchać do rana. Przez trzydzieści 
lat nazbierało się ich sporo. Zespół 
ma co wspominać. A że są to piękne 
wspomnienia, niech ich w kolejnych 
latach będzie jak najwięcej. „Tęcza” 
na nie zasługuje. 

Właśnie przygotowują się do  
nagrania płyty z kolędami. Nie prze-
szkadzamy, bo zaczyna się próba. 
Grzegorz Toporowski dla rozśpiewa-
nia proponuje „Noc ciemną”. Piękna 
kolęda. Czekamy na płytę. ■

Sto piętnaście lat temu, w styczniu 1901 roku w stanie Wisconsin 
w USA, William Sylvester Harley i Arthur Davidson w komórce za 
domem Davidsonów przymocowali do ramy rowerowej cztery 
silniki i zrobili motocykl. W dwa lata później, w tej samej komór-
ce William Harley wraz z braćmi Davidson: Arthurem, Williamem 
oraz Walterem stworzyli pierwszy model motocykla przeznaczo-
ny na sprzedaż. Był to Silent Grey Fellow z jednocylindrowym 
silnikiem o pojemności 410 cm³.

to coś więcej…
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Co ma wspólnego ten wstęp z Dariuszem Malinow-
skim z Mysiadła? Dariusz Malinowski jest posiadaczem 
motocykla Harley-Davidson i pomysłodawcą akcji  
„Od skutera do Harleya”.

Na propozycję, byśmy zaczęli rozmowę od tego, jak 
zaczęła się przygoda z Harleyem, pan Dariusz proponuje, 
rozpocząć od przygody z motocyklem, choć wielu jest zda- 
nia, że motocykl i Harley-Davidson to jednak nie to samo.

WSK – W TEJ MASZYNIE WSZYSTKO GRA
Starsi Czytelnicy pewnie pamiętają sympatyczny duet 

Danuta Rin i Bogdan Czyżewski. Lata PRL-u i piosenka 
o wspaniałej maszynie. Motocyklu WSK, produkowanym  
przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego w Świdni-
ku. Tylko dla porządku przypomnimy refren tej piosenki. 
„W jak wiosna, S jak Stach, K jak kocham Stacha wiosną, 
WSK, och, WSK. W tej maszynie wszystko gra, to podoba 
się dziewczynie, WSK, och, WSK”.

Pierwszym motocyklem, na którym pan Dariusz 
odbył jazdę, był właśnie motocykl WSK.

– W końcówce lat sześćdziesiątych, czy na początku 
siedemdziesiątych, kolega zaproponował mi jazdę WSK-ą 
po lesie. Przejechałem się i stwierdziłem, że jest fajnie. 
Miałem wtedy kilkanaście lat. Potem była długa przerwa. 
Obejrzałem film z Henry`m Fondą jak jechał Harleyem 
przez całe Stany, i pomyślałem, że fajnie by było mieć 
taką maszynę. Wtedy tylko pomyślałem. 

Przyszedł czas, a jest to wtedy, gdy mężczyzna prze- 
kracza czterdziestkę, że przychodzą mu do głowy różne, 
czasem zwariowane pomysły. Przez całe lata dziewięć-
dziesiąte pracowałem tak dużo, że praktycznie nie było 
mnie w domu. Wreszcie stwierdziłem, że trzeba coś zmienić.

Rozmawiałem na ten temat z kolegą i on mi mówi: 
„Wiesz co, a może kupimy Harleya, pojeździmy po świe-
cie?”. To mi pasuje – pomyślałem. Nie wiedziałem, że on 
już Harleya kupił. Ja kupiłem niewiele później.

Nie było wtedy jeszcze oficjalnego dilera Harleya w Pol- 
sce, więc pojechałem do Zielonki pod Warszawą, do le-
gendy ruchu harleyowego w Polsce, i kupiłem motocykl.

PIERWSZY HARLEY
– Zacząłem jeździć. Najpierw powolutku, sam. Po- 

tem kolega wprowadził mnie do „Green Village”, klubu 
właścicieli motocykli Harley-Davidson w Zielonce. Po- 
tem ten klub przekształcił się w klub, w którym jestem 
do dziś, czyli Warsaw Chapter Poland. 

Motocykliści dzielą się na samotnych wilków i tych, 
którzy lubią chodzić stadnie. My z żoną należymy do 

tych, którzy wolą chodzić stadnie.
I tak w roku 2001 rozpoczęło się nasze spotkanie  

z klubem harleyowców i wyjazdy, wyjazdy, wyjazdy. 
Przez te lata nie byliśmy tylko w Australii.

Motocykl Harley-Davidson ma to do siebie, że jak  
się raz na niego wsiądzie i zacznie jeździć, to już nie mo- 
żna przestać. Jest to motocykl stworzony do długich tras 
i sprawdza się na nich znakomicie. U nas fascynacja tym 
motocyklem trwa już ponad piętnaście lat.

Niektórzy zastanawiają się, co jest takiego w tej maszy- 
nie, że mówi się o niej, że motocykl i Harley-Davidson to 
jednak nie to samo. Niektórzy mówią, że ludzie mają du-
szę, a zwierzęta nie. Ja uważam – mówi pan Dariusz – że 
zarówno zwierzęta jak i motocykle, a szczególnie Harley 
Davidson, mają duszę.

Praktycznie nie znam nikogo, kto by Harleya zamie- 
nił na inny motocykl. Natomiast bardzo wielu ludzi zamie- 
nia motocykle na Harleya. Oczywiście są i tacy, którzy  
mają po dwa i trzy motocykle, i po mieście jeżdżą motocy- 
klem lżejszym, bo Harley, jako ciężki motocykl wymaga 
jednak pewnych umiejętności, ale jak ktoś raz na niego 
wsiądzie i pojedzie, to już wie, w czym jest różnica.

Japończycy robią doskonałe ciężkie motocykle,  
BMW produkuje maszyny, na których znakomicie się 
jeździ, a tylko jakoś ten Harley pozostaje we krwi.

Mój Harley ma moc 90 koni, ale nie w mocy jest 
rzecz. Ta maszyna ma dwa doskonałe, specyficzne roz-
wiązania. Jedno powoduje charakterystyczny odgłos pra-
cy silnika. Nikomu do tej pory nie udało się tej „muzyki” 
podrobić. Podrobić drgań i dźwięku pracy silnika. 

Silnik Harleya jest dwucylindrowy, w większości 
modeli chłodzony powietrzem, w związku z czym 
ma potężne pojemności cylindra. W moim pojemność 
jednego cylindra to 110 cali sześciennych na cylinder, 
czyli 0.9 litra. To daje bardzo duży moment obrotowy, 
co ma ogromny wpływ na przyspieszenie i elastyczność 
motocykla.

Motocykl Harley-Davidson 
ma to do siebie,  

że jak się raz na niego  
wsiądzie i zacznie jeździć,  
to już nie można przestać.

fot. z archiwum prywatnego Dariusza Malinowskiego
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HARLEYOWCY
– Harleyowcy to ruch bardzo podzielony. Ten, o któ- 

rym ludzie najczęściej słyszeli, oglądali na filmach, to 
ruch związany z przestępczymi gangami. Działają w Sta- 
nach, Niemczech, trochę w Szwecji. Wytatuowani, z dłu- 
gimi włosami, najczęściej jeżdżący motocyklami bez szyb.  
To wśród harleyowców grupa stosunkowo niewielka.

Druga grupa, to stowarzyszenie założone przez fabry- 
kę Harley-Davidson w 1983 roku. Jest to Harley Owners 
Group – największy na świecie klub sponsorowany przez  
producenta motocykli, który organizuje harleyowe imprezy. 

Do 2005 roku przystąpiło do tego stowarzyszenia  
ponad milion ludzi na całym świecie. Dożywotnimi człon- 
kami stowarzyszenia są państwo Malinowscy. Pan Dar- 
iusz i jego żona. 

Oprócz tego jest Harley-Davidson Club i są kluby nie- 
zależne. Są też samotne wilki. Zarówno HOG, jak i HDC  
są nastawione na turystykę.

W klubach, jak w wojsku, są starsi rangą i młodsi. 
Jedni mogą prowadzić grupy podczas wspólnych klubo- 
wych wypraw, inni odpowiadają za bezpieczeństwo, 
organizację wypraw, finanse itd. Ranga zależy od stażu  
i doświadczenia.

OD SKUTERA DO HARLEYA 
– Ponieważ jeździmy dużo po Polsce i świecie, – mó- 

wi pan Dariusz – to stwierdziliśmy, że bezpieczeństwo, 
umiejętność przewidywania tego, co się może zdarzyć 
na drodze, umiejętności techniczne motocyklistów – są 
bardzo słabe. Dlatego od paru lat z warszawską drogów-
ką, a ściślej ze Szkołą Ruchu Drogowego w Legionowie, 
zaczynamy sezon od szkolenia się. Od techniki jazdy  
i doskonalenia umiejętności jeżdżenia motocyklem. W pro- 
gramie mamy jazdę na torze, „bączki”, różnego rodzaju 
triki. Słowem to, co przydaje się w drodze, gdy wyjeż-
dżamy na swoich maszynach w trasę. 

Od kilku lat zaobserwowaliśmy powrót na drogi 
skuterów. W ostatnich latach wręcz modę na te jednośla-
dy. Widząc na trasach szybkiego ruchu kilkunastoletnich 
chłopaków jeżdżących bez kasków, bez zabezpieczeń na 
skuterach, zacząłem się tym interesować i doszedłem do 
wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. 

Wystąpiliśmy więc do władz miasta Warszawy,  
z którymi współpracowaliśmy przy organizacji dwóch 
ostatnich zlotów harleyowców, z propozycją współdzia-
łania w zakresie szkolenia tych, którzy dopiero zdoby-
wają pierwsze prawo jazdy kategorii AM na skuter. To 
jest młodzież od 14 lat wzwyż. Jesteśmy przekonani, że 
człowiek bez szkolenia techniki jazdy i umiejętności, nie 
powinien dla własnego i innych bezpieczeństwa jeździć 
skuterem czy innym motocyklem.

Naszej inicjatywie przyklasnęły władze miasta, szcze- 
gólnie Centrum Bezpieczeństwa Kryzysowego, przykla-
snął Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie i policja, czyli  
warszawska drogówka. I co najważniejsze, przyklasnęło 
temu pomysłowi kuratorium, instytucja, bez której nic  
by się nie udało.

Została powołana specjalna rada, opracowałem zało-
żenia programowe i organizacyjne, i wspólnie doprowa-
dziliśmy do wdrożenia szkolenia w życie.

Pierwszy etap, czy pierwszy stopień, to jest szkole- 
nie gimnazjalistów z bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Na to szkolenie przychodzą wszyscy, a magnesem przy-
ciągającym na kurs są kultowe motocykle Harley-David-
son. Do szkoły przyjeżdża grupa motocykli z naszego 
Warsaw Chapter Poland, gimnazjaliści rozmawiają z nami,  
mogą wszystkiego dotknąć, zapytać, popatrzeć na jazdy. 
Superprezentację medialną przygotowało Biuro Prewen-
cji Komendy Stołecznej Policji, Wydział Ruchu Drogo-
wego. I taki był etap pierwszy. 

Etap drugi, to test z bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Do tego testu gimnazjaliści przystępują bezpośrednio 
po prezentacji. To nie jest przymusowe. Do testu przystę-
puje tylu, ilu ma na to ochotę. Zwycięzca bierze udział  
w wielkim finale.

Wielki finał odbywa się w miasteczku ruchu drogo-
wego i tam finaliści przystępują do konkursu (egzami- 
nu) na prawo jazdy kategorii AM. Zwycięzca otrzymuje 
skuter. Stąd nazwa projektu – „Od skutera do Harleya”. 
Skuter funduje nasz klub, a współorganizatorzy szko-
lenia fundują inne nagrody. Jedno trzeba koniecznie 
podkreślić. Rolę kuratorium, do którego szkoły przy- 
syłają zgłoszenia na szkolenia. To ogromna organiza- 
cyjna praca.

W tym roku odbyła się trzecia edycja projektu  
„Od skutera do Harleya”. ■
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JAKUB, 
JOKA 
I INKA 
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Mały rodzinny sklepik przy  
ul. Łabędziej w Mysiadle. Tam 
zaczęła się nasza znajomość. 
Znajomość Jakuba Farkowskie- 
go i „mojej Lesznowoli”. Był ko- 
niec sierpnia. Weszliśmy do 
sklepu i tak jak w każdym miej-
scu, do którego dostarczamy 
miesięcznik, zapytaliśmy wła-
ściciela, czy możemy zostawić  
egzemplarze. Obejrzał, pomy-
ślał i powiedział: „Proszę bar-
dzo”. Potem pół żartem, pół 
serio zapytał, czy dla tego, co 
robi, może się w miesięczniku 
znaleźć miejsce.

Pan Jakub w Mysiadle mieszkał blisko trzydzieści  
lat. Jest absolwentem SGGW. Studiował zootechnikę. 
Pracował w sklepie u taty i często zadawał sobie pyta- 
nie, co zootechnik może robić w mieście. Co może robić 
w Warszawie? Co może w Mysiadle? Nie wiedział, gdy 
co dnia wchodził do sklepu. 

No, mógłby jeszcze np. pracować w sklepie zoolo-
gicznym lub taki sklep założyć, ale to ciągle było nie  
to. Wreszcie odpowiedź znalazł. Znalazł i jak sam mó- 
wi – wsiąkł w to. Zajął się poważnie dogoterapią.

INKA I JOKA 
Joka ma cztery i pół roku. Jest psem. Można powie-

dzieć, że jest też psim aktorem, bo gra w serialu „Blon-
dynka” z Joanną Moro. Ale Joka jest przede wszystkim 
doświadczonym psim terapeutą. 

Inka ma zaledwie półtora roku. Jest bardzo inteli- 
gentna i szybko się wszystkiego uczy. Ma mocną psy- 
chikę i wielki temperament. Pan Jakub półtora roku  
pracuje nad jej emocjami. Celem jego pracy jest to, by 
szybko skaczące do góry emocje Inki równie szybko 
opadały. Potem przyjdzie czas na naukę, bo pan Jakub 
zajmuje się i szkoleniem psów, i dogoterapią, socjali- 

zacją szczeniaków i wychowywaniem młodych psów,  
i to wcale nie wszystko.

Co to znaczy dogoterapia? To znaczy, że pies jest  
wykorzystywany do celów leczniczych. Ale jak zapew-
nia pan Jakub, od słowa „dogoterapia” się odchodzi,  
bo tak naprawdę, to nie tylko leczenie, ale też edukacja  
i aktywność. Poza tym „dog” może sugerować, że pies 
jest lekarstwem, że ma magiczne właściwości leczni- 
cze, a przecież tak nie jest. 

Nie wystarczy kupić sobie labradora i czekać na  
magię, na cud. To tak nie działa. To człowiek mający  
odpowiednią wiedzę może tak pokierować psem, że  
wydobędzie te oczekiwane właściwości terapeutyczne. 
Wszystko musi być przemyślane i zaplanowane. Chyba 
że jest to aktywność z udziałem psa, która się dzieje 
spontanicznie. Ale to też jest jedna z trzech dziedzin 
Animal Assisted Intervention. 

– Wszystkie trzy – wylicza pan Jakub – to eduka-
cja, terapia z udziałem psa i aktywność z udziałem psa. 
Terapia z udziałem psa polega na tym, że stawiamy sobie 
ściśle określony cel. To może być terapia dziecka, które 
złamało nogę, i terapeuta musi doprowadzić tę nogę do 
pełnego funkcjonowania. Może to być terapia dziecka  
z autyzmem, żeby uzyskać z nim jakiś kontakt, nić po- 
rozumienia. Może to być terapia dziecka z zespołem 
Downa lub terapia z osobą w podeszłym wieku, która 
choruje na Alzheimera. 

W przypadku np. złamania nogi pies ma motywo- 
wać dziecko do wykonywania ćwiczeń, które są często 
bardzo bolesne. Pies motywuje, daje poczucie bezpie-
czeństwa, nie ocenia, akceptuje takim, jakim ten ktoś 
jest. Oprócz tego jest coś jeszcze, co nie daje się zdefi- 
niować. Pewna magia. 

Pies daje człowiekowi coś, czego żadna inna forma 
terapii, żadna inna osoba nie jest w stanie dać. Miłość, 
ciepło, radość, akceptację… Bardzo pozytywne emocje. 

Rzecz działa się w jednej z naszych placówek. Dom 
Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Międzylesiu. 
Dziecko miało zajęcia z dogoterapii z fizjoterapeutą. 

To było dziecko z porażeniem mózgowym, które miało 
przykurcze w stawach kolanowych, łokciowych. Terapia 
polegała na tym, żeby te przykurcze rozprostowywać. 
Oczywiście była pewna granica, do której to można było 
zrobić. Pani fizjoterapeutka zatrzymała się na pewnym 
poziomie wyprostu nogi. 

Do pracy przystąpił pies. To jest fajna robota, bo 
można i trzeba kombinować, co i jak zrobić, żeby pies  
był przydatny. Wpadli na to, że dziecku posmarowali 
gołą nogę pasztetem i pies wylizywał mu stopę. W ten 
sposób zafundował dziecku dodatkowy bodziec, którego 
dziecko nie znało. Pies stopę wylizał, skończył się pasz-
tet, a dziecko wyprostowało nogę, bo chciało, by zajmo-
wał się nogą jeszcze. 

Wiem, że to brzmi magicznie, ale takie reakcje  
się zdarzają.

WYBIERANIE PSA 
– Joka był wybierany przez behawiorystę, Inka tak 

samo. Jak wybierałem Jokę byłem totalnie zielony. Poma-
gała mi koleżanka ze stowarzyszenia, w którym jestem 
instruktorem. Ona pracuje z psami od 15 lat. Dla niej 
było istotne, jakiego psa chcę, dlaczego chcę psa. Czy 
jestem świadomy, co to za rasa, jakie ma potrzeby i jakie 
jest moje doświadczenie w pracy z psami. Wiedząc, że 
żadne, i że w przyszłości chciałbym się zajmować dogo-
terapią, pojechaliśmy do hodowcy, gdzie były szczeniaki, 
i ona mi wybrała takiego bardzo potulnego, grzecznego, 
kochanego, który w jej ocenie potem będzie łatwiejszy 
do ułożenia. I to się sprawdziło. To jest Joka.

 Jak już miałem 3,5 roku doświadczenia, z jej mężem 
Kamilem, pojechaliśmy pod Poznań wybierać Inkę. Zało- 
żenie było takie, że wybieramy psa mocniejszego psy-
chicznie. Są odpowiednie testy, na podstawie których 
wybiera się takiego szczeniaka. Określa to rachunek pra- 
wdopodobieństwa, ale nie jesteśmy w stanie w stu pro-
centach przewidzieć, jak on się będzie zachowywać,  
gdy będzie dorosły. Wybraliśmy Inkę. 

Okazała się bardzo mocna psychicznie i bardzo 
 temperamentna. Stanowi dla mnie wyzwanie. 

NAUKA
Inka – jak już wspomnieliśmy – jest bardzo inteli- 

gentna i szybko się wszystkiego uczy. – Nauka psa: 
„siad, waruj, do nogi” jest banalna w porównaniu do 
tego, żeby pracować nad psa emocjami i żeby on się  
zachowywał w sposób spokojny. Ale też mam takie  
przeczucie, że Kamil, u którego uczyłem się szkolić  
psy, wiedział, że ja potrzebuję takiego wyzwania,  
bo to bardzo rozwija.

Słowa „tresura, trening, szkolenie” określają dia- 
metralnie co innego. Ja nie używam słowa „tresura”,  
bo to sugeruje, że tresujemy psa, czyli rozkazujemy  
mu: – Masz to zrobić, bo jak tego nie zrobisz, to… 

Dla mnie szkolenie oparte jest na wzajemnych pozy-

tywnych relacjach, a także korzyściach płynących  
dla jednej i dla drugiej strony. Szkolenie ma przynosić 
zadowolenie, radość i dla mnie, i dla psa. Wtedy taki 
trening ma największe szanse powodzenia. Osiąga się 
najlepsze rezultaty. 

– Kiedy pan Jakub opowiadał nam o szkoleniu, do 
Inki podbiegł spuszczony ze smyczy mały psiak, który 
szedł na spacer ze swoim panem. Inka na chwilę popę-
dziła za pieskiem. Zawołana natychmiast wróciła i siad- 
ła przed swoim panem. 

Pan Jakub miał na dłoni smaczną nagrodę. Inka jed- 
nak nie wykonała najmniejszego ruchu, by ją zdobyć. Cze- 
kała. Pan Jakub zaczął wypowiadać różne słowa – tzw. 
podpuchy słowne, a Inka słuchała. Czekała na odpowied-
nie słowo.

– Taboret, siatka, aparat, smycz, księżyc, niebo... 
– Inka nawet nie drgnie. – Oko, OK… – Na „OK” Inka 
bierze przysmak z ręki. 

– To może wygląda sadystycznie, ale uczy psa my-
ślenia. OK oznacza – dobrze robisz, podejdź po nagrodę. 
Następny sygnał to „dobrze”. Czyli robisz dobrze, konty-
nuuj to, nagroda przyjdzie. 

W plecaku ma pan Jakub zabawki, bo Inka jest 
strasznie zabawkowa. 

– Teraz daję jej przysmaki, bo tak mi jest wygodniej 
w tej chwili ją opanować. Ale jak w jednej ręce mam za- 
bawkę, a w drugiej jedzenie, to nie widzi jedzenia. 

Joka siedzi i nie zwraca uwagi na Inkę. On jest już 
profesorem, jeżeli chodzi o dogoterapię i szkolenie.  
Potrafi się kontrolować. Joka pracuje nawet w żłobkach. 

– Taboret, piłka… am, am. – I Joka bierze jedzenie, 
które leżało na ziemi. – „Am, am” to jest jedzenie z ziemi.

W tej chwili pojawił się w pobliżu znowu czteronoż-
ny mały znajomy i Inka pognała za nim. Pan Jakub nie 
reagował. Inka natychmiast wróciła. 

– Wróciła, bo nie dostała wsparcia – skomentował 
posłuszeństwo Inki pan Jakub. –Ludzie, jak pies ucieka, 
bardzo często za nim biegną. Ja odwracam się w drugą 
stronę. Pies widzi, że nie ma we mnie wsparcia, i wraca. 
A poza tym jest taka zasada, żeby psa nie znieczulać 
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na komendę. Nie wołamy go wtedy, kiedy wiemy, że na 
pewno nie przyjdzie. Jak widzę, że ona jest na takich 
emocjach, to wiem, że nie przyjdzie i nie wołam (Inka  
z kolegą robi kółka wokół choinek).

Joka ma tytuł terapeuty. Żeby zdobyć szelki z takim 
napisem, musi zdać egzamin. Żeby mieć napis „pies 
terapeuta”, trzeba zdać egzamin najtrudniejszy.

Pies terapeuta może już pracować pod pewnymi 
warunkami, jak ma szelki z napisem „uczę się”. Gdzie? 
W Centrum Zdrowia Dziecka – na oddziale onkologicz-
nym, z dorosłymi w Centrum Alzheimera. Joka pracuje 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ursusie, gdzie 
przychodzą osoby z zaburzeniami psychicznymi i po 
kryzysach psychicznych. Pracował też w Szkole Specjal-
nej na Elektoralnej i w Klinice „Budzik” Ewy Błaszczyk. 
Psy pracują jeszcze w dwudziestu innych placówkach. 
Na przykład w więzieniach. 

Każdy z nas pracuje, ma swój etat. Jesteśmy grupą 
pasjonatów. W dużej części robimy to jako wolontariu-
sze. Piszemy projekty do ministerstwa, jednostek samo- 
rządowych, instytucji międzynarodowych i na różne 
działania dostajemy dofinansowanie. Jednym z naszych 
największych osiągnięć, z którego jesteśmy dumni – jest 
projekt robiony we współpracy z Norwegami, Niemcami 
i Austriakami. Celem projektu było stworzenie między-
narodowych standardów szkolenia i pracy psów w AAI. 
Robiliśmy Erasmus+ w zeszłym roku, we współpracy 
z Norwegami i Niemcami w celu ustalenia jednolitych 
wymagań i metod szkolenia teamu „człowiek – pies”. 

Na razie jest tak, że każdy może powiedzieć, że jest 
dogoterapeutą, ma psa dogoterapeutycznego i może pro-
wadzić zajęcia. My chcemy to uregulować. 

 Takie zajęcia dla psa są bardzo obciążające. Joka np. 
może pracować trzy razy w ciągu tygodnia po 45 minut. 
Ludzie, którzy z pracy psów robią sobie źródło docho- 
du, pracują z psami po 5–6 godzin dziennie, co jest dla  
psów bardzo ciężkie. One bardzo się wypalają. Pies, żeby  
mógł pracować z ludźmi, musi przejść testy predyspozy-
cji. Sprawdzają one psa w trudnych, czasami podbramko-
wych sytuacjach. 

Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego,  
co się wydarzy na zajęciach, a musimy mieć pewność, 
że w sytuacjach zagrożenia pies nie wykaże się agresją. 
Dlatego potrzebne są testy.

Nasze spotkanie z Jakubem Farkowskim było przy-
padkowe, ale inspirujące na tyle, że wspólnie doszliśmy 
do wniosku, że skoro w naszej gminie tak wiele osób ma 
psy, to trzeba im podpowiedzieć, jak postępować, by pan 
i pies byli z siebie zadowoleni. 

Zapowiedzią cyklu niech będzie fragment wiersza 
Ludwika Jerzego Kerna:

Pan i pies
Razem, co wieczór pan i pies
Pan, bo pies chciał, a pies, bo musiał
Pan się uwznioślał aż do łez
A pies pod każdym drzewkiem siusiał
Piesek oblewał każdy płot
A pan opiewał mleczną drogę
Im wyższy pan obierał lot
Tym wyżej pies podnosił nogę
Wracali do dom za pan brat
Szczęśliwi, choć nie syci jeszcze
Pies się na swej rogóżce kładł
A pan do rana pisał wiersze... ■

Sposób  
na MESSIEGO 

To nie jest artykuł dla każdego. A może inaczej. Ten artykuł jest 
dla każdego Czytelnika „mojej Lesznowoli”, ale tylko niektórzy 
poczują, że rozumieją, o co w tej fascynacji chodzi. Fascynacji 
piłkarskim klubem.

Paweł Poręcki jest studentem. 
Sympatycznym dwudziestoparolat-
kiem, który skończył jedne studia, 
zaczyna drugie i w ramach programu 
Erasmus wyjeżdża na studencką wy- 
mianę do Barcelony. W Pawła poko- 
ju nie ma elementu, który nie byłby 
związany z katalońskim klubem.  
Zaczynając od pościeli na łóżku, po- 
przez bordowo-granatowe pasy na 
ścianach nawiązujące do barw klu-
bowych, aż do faktury na zasłonach.

 – Dlaczego FC Barcelona?  

Bo to „więcej niż klub” – odpo- 
wiada Paweł, zgodnie z dewizą 
Barçy. – Mają unikatowy, bardzo 
atrakcyjny styl gry zwany tiki-taką, 
czyli szybką wymianę wielu podań 
na małejprzestrzeni, co prowadzi  
do „rozklepania” obrony przeciw-
nika. Barça jest inna niż wszyscy. 
Stroni od komercjalizacji futbolu, 
zamiast kupować gwiazdy, stawia 
na wychowanków swojej szkółki La 
Masii (m.in. Messi, Iniesta, Piqué). 
Do 2011 roku była jedynym wiel- 

kim klubem piłkarskim bez sponso- 
ra na koszulce, udostępniając to miej- 
sce promowaniu UNICEF i jeszcze 
do tego dopłacała! 

Wszystko zaczęło się tak napra- 
wdę od czasów Ronaldinho. Był 
charakterystyczny i ze względu na 
swoją grę, i ze względu na wizeru-
nek. W piórniku, w miejscu na plan 
lekcji, miałem jego zdjęcie ze Złotą 
Piłką. Tak jak patrzę, to ta fascyna-
cja trwa ponad 10 lat.

fot. z archiwum prywatnego Pawła Poręckiego
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SKARBNICA KIBICA
Na głównym miejscu Pawła pokoju najważniejsze trofeum.
– To jest replika Pucharu Ligii Mistrzów, zawsze marzyłem, 

żeby mieć taką u siebie w domu. Udało mi się ją kupić na eBay`u. 
Miałem go na finale Ligii Mistrzów w 2015 w Multikinie w Złotych 
Tarasach. Postawiłem przed ekranem i zaczęły ustawiać się kolejki, 
żeby zrobić sobie z nim zdjęcia.

 A to jest model stadionu Barcelony z klocków Lego. Zestaw 
dostałem któregoś roku na święta. 

Potem z zamkniętej szczelnie szafy wypływają kolejne skarby.
– To kolekcja koszulek z moim nazwiskiem, kupuję każdą do- 

mową i wyjazdową od 2008 roku. Gdybym miał kiedyś taką uży-
waną w trakcie meczu, to sam się zastanawiam, czy bym uprał? 
Często sprzedają na czarnym rynku takie koszulki, mówiąc, że jest 
nieprana. Nie wiem, co bym zrobił, ale wartość niepranej koszul- 
ki, prosto od piłkarza po meczu, jest większa. 

To są piłki, kieliszki, getry, koszulka, którą wygrałem kiedyś  
w managerze na jednej ze stron o Barcelonie. To są piny, zakładka 
na klucz, karty z piłkarzami, bilety na mecze, wszystko oczywiście 
z herbem FC Barcelony. A to gotowy system na autografy. Zeszyt  
z przyklejonymi już zdjęciem i zakładki z numerami: 8 – Iniesta, 
10 – Messi, itd. To jest system, który pozwala szybko odnaleźć 
zdjęcie piłkarza, jak tylko pojawi się na horyzoncie.

Każdy fan wie, że co innego zdobyć autograf, a co innego kupić 
w Internecie. Paweł takich metod nie uznaje. Zdecydowanie więk-
szą wartość ma autograf zdobyty samodzielnie. Sposoby są różne.

SAMOTNY ŁOWCA
– Działam zwykle w pojedynkę. Tak jest większa szansa, żeby 

coś zdobyć. Jak jest grupa ludzi, to piłkarze inaczej reagują, niż 
jak działam sam, tak jak na tym korytarzu w hotelu. To było dzień 
przed meczem Ligii Mistrzów w Pradze. Barça grała z Victorią 
Pilzno. Jak odjechał autokar, policja, a ochrona się rozeszła i został 
tylko hotelowy boy, który czymś się zajął, wtedy wszedłem do ho- 
telu, gdzie byli piłkarze, tak jakbym był tam gościem. Nie byłem 
ubrany w barwy klubowe, tylko normalnie. I tak jeździłem po tych 
piętrach. Na którymś usłyszałem, że coś się dzieje, słychać jakieś 
gry wideo, śmiechy zza drzwi pokojowych. I tak chodzę po tym 
korytarzu i nagle zza rogu wychodzi Fàbregas, potem spotkałem 
jeszcze Maxwella i Piqué, który zadzwonił po ochronę, ale autogra- 
fy dostałem. To jedne z moich najcenniejszych zbiorów. Do tego 
dodałbym jeszcze Iniestę, Henryego, Abidala, zdobyte przy innych 
okazjach… to tacy zawodnicy legendy, gwiazdy.

Neymara autograf zdobyłem stojąc pod jego domem. Mam zna-
jomego z Internetu, który specjalizuje się w zdobywaniu adresów 
piłkarzy, i potem dawał mi je za jakieś autografy.

Oddzielna półka, w przenośni i dosłownie, to półka ze zdjęcia-
mi, na których jest Paweł i różni piłkarze Barçy.

– Niestety ciężko jest zrobić dobre zdjęcia tak na szybko. Tu jest 
Piqué, Iniesta, Pedro. Z Piqué miałem negatywne odczucia. Ja za-
pukałem w szybę, a on siedział w samochodzie. Zwykle piłkarz się 
chociaż odwraca, albo szybę otwiera, a on nic. Jak jestem w Barc- 
elonie, to zawsze się staram przyjść pod centrum treningowe. Po 
meczu na Camp Nou już wiem, którędy wyjeżdżają piłkarze i wte-
dy też jest szansa. Teraz chciałbym się spotkać z Messim. Dostać 
zdjęcie, autograf, itd. Ale z tym jest bardzo ciężko. On rzadko się 
zatrzymuje. Co innego piłkarze młodzi czy bardziej rezerwowi, 
dla nich takie zdjęcia to coś jeszcze świeżego, więc się zgadzają. 
Z Messim jest ciężko. Każdy chce od niego autograf, każdy chce 
zdjęcie. Nie mam jeszcze pomysłu, jak to zdobyć. Może gdybym 
miał akredytację i był na konferencji prasowej… Dziennikarze zwy- 
kle idą zrobić swoją pracę i im tak nie zależy. Może gdybym za-
trzymał go wtedy przy wyjściu i poprosił o zdjęcie, toby się udało? 
Nie wiem. Gdybym znał sposób na Messiego, to bym go zrealizo-
wał, a tak to liczę na jakiś zbieg okoliczności, łut szczęścia. 

Pasja Pawła nie ogranicza się tylko do zbierania autografów 
związanych z katalońskim klubem. Swoją fascynację stara się trak-
tować dużo poważniej. W Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych pisał na zakończenie pracę inżynierską o „Zarzą- 
dzaniu projektem wizerunku marki na przykładzie klubu FC Bar- 
celona”. Teraz studiuje „Zarządzanie w wirtualnym środowisku” 
na Akademii Leona Koźmińskiego i jak mówi, na swoją pracę 
magisterską też będzie starał się wymyślić temat związany z Barçą 
– może jakieś social media i Barcelona – zastanawia się.

Czy miłość do piłkarskiego klubu jest tylko młodzieńczą fascy-
nacją, czy też czymś dużo poważniejszym, co tak jak wino staje się 
z czasem bardziej wytrawne i głębsze?

– Myślę, że to mi się nie znudzi. Może kiedyś jak będzie praca, 
rodzina i obowiązki, to zajmie mniejszą część życia, ale nigdy pew- 
nie nie obejrzę meczu Barcelony z jakąś inną drużyną zupełnie 
neutralnie i bez emocji, po prostu dla widowiska. Teraz wyjeżdżam 
do Barcelony na Erasmusa. Zobaczę czy to miasto jest też na  

co dzień takie super, jak mi się wydaje z wy-
jazdów. Czy powinienem przyszłość wiązać 
z jakąś przeprowadzką tam? Nie wykluczam. 
Pomijając klub jest tam morze, góry i przyjem-
na temperatura przez cały rok. Zobaczymy.

 Do wyjazdu zostało kilka miesięcy. Zanim 
Paweł zweryfikuje swoją wiedzę minie trochę 
czasu. Póki co prowadzi bloga dla takich jak 
on miłośników FC Barcelony i z pieczołowito- 
ścią przechowuje złotą gwiazdkę z konfetti, któ- 
ra spadała na piłkarzy podczas celebracji po  
finale Ligii Mistrzów w 2011 roku na Wembley.  
Ona ma nawet numer, bo było tych gwiazdek 
50 tysięcy. I na zakończenie opowiada:.

– Będąc kiedyś w Barcelonie podczas tam-
tejszego święta chodziłem wokół stadionu. Był 
pozamykany. Wszedłem na parking podziemny 
i udało mi się wejść na stadion. Pustka totalna. 
Nie było żywej duszy. Wszedłem na murawę, 
ławki rezerwowych. Szatnia Barcelony była nie- 
stety zamknięta, do szatni gości dało się wejść. 
Zrobiłem sobie własny tour. Ta trawa jest z mu- 
rawy stadionu Barcelony.

W celofanowej torebce leży garstka 
uschniętej trawy z Camp Nou. Co to znaczy? 
To wie tylko prawdziwy piłkarski fan. ■
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Bieg...
Dla takich chwil warto żyć.  

Lesznowolskie Święto Dyni i jego 
główny punkt „Bieg po dynię”. Tyle 
miłości i radości zebranej w jednym 
miejscu, w jednym czasie, podczas 
jednej imprezy, nie sposób opisać. 
Kiedy patrzy się na twarze dzieci tuż 
przed startem do biegu, na rodziców,  
którzy biegli ze swoimi małymi po- 
ciechami, dodając im otuchy, na mło- 
dzież, która odbiera pamiątkowe 
medale, na seniorów, którzy w tym 
czasie rozgrzewają się do biegu na 
5 km, to ręce same składają się  
do oklasków.

Lesznowolskie Święto Dyni  
2016 roku przechodzi do historii.  
W konkursie na największą dynię 
zwyciężyła rodzina Renaty Liwiń-
skiej. Ich dynia miała wymiary  
215 cm (wymiar równikowy)  
na 210 cm (południkowy). Waga  
ok. 100 kg. Drugie miejsce zajęła 
dynia pani Zofii Duszy. ■

Brawo Centrum Sportu, Gminny  
Ośrodek Kultury i Urząd Gminy Lesz- 
nowola. Brawo organizatorzy. Zgro-
madzić tyle dobrej energii, to wielka 
sztuka. Nie ważne, kto jaki bieg wy- 
grał. Zwycięzcami „Biegu po dynię” 
byli wszyscy, którzy w biegach wy-
startowali, i którzy biegi ukończyli. 
Zwycięzcami byli też organizatorzy,  
którzy zadbali o koszulki, o pamiąt- 
kowe medale, napoje po biegu, ciepły  
posiłek, i mimo chłodu, o miłą atmo- 
sferę towarzyszącą imprezie. 

...po DYNIĘ

moja Lesznowola
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DYNIOWE 
SZALEŃSTWO

Pomarańczowe, żółte, zielone, w paski, w towarzystwie warkoczy z czosnku i kolorowych 

papryczek. Na drewnianych wozach, półkach, w skrzyniach i na zielonej jeszcze trawie. 

Dynie opanowały ulicę Słoneczną i trudno ich nie zauważyć. Są piękne i jest ich tysiące. 

Jedne nadają się na zupy, drugie na marmolady, niektóre świetnie komponują się z mię-

sem, inne przypominają w strukturze makaron. Dynie to nie tylko smaczne pestki i stra-

szące głowy na Halloween. To warzywa, które budują niezapomniane smaki.

DYNIA HOKKAIDO
Niewielka dynia o wadze 1–3 kg, o intensywnie 

pomarańczowej skórce i zwięzłym miąższu. 
Idealna na zupy, składnik leczo, gulaszów i tart.

Ma właściwości odtruwające i oczyszczające. 
Pozytywnie wpływa na funkcjonowanie nerek  

i wątroby. Zawiera dużo karotenu oraz witamin 
A, B1, B2, C, PP.

DYNIA FRANCUSKA 
(Muscat de Provence)

Najwyżej ceniona odmiana 
dyni ze względu na smak  

i trwałość w przechowywa-
niu. Nadaje się do pieczenia, 

gotowania, grillowania  
i na sałatki. Do dań z ma-
karonem lub placków. Jest 
bogatym źródłem błonnika  

i kwasu foliowego.
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W porównaniu z Paniami, które przy ulicy Sło- 

necznej otworzyły kolorowe stragany, o dyniach  

nie wiemy nic. Dlatego dziś oddajemy im głos,  

bo jak mówi Danuta Gołębiewska – z dyni,  

jak kto chce, może zrobić cuda. Kiedyś była  

tylko dynia polska, ta chropowata, a teraz… 

LUCYNA LIWIŃSKA

Dynię piżmową trzeba upiec w piecyku. Do tego dodaję 
czerwoną cebulkę, czosnek, oliwę, paprykę ostrą, kminek 
rzymski, sól i pieprz. Przekładam warstwami. Najpierw 
sałata rucola, potem dynia, ser feta, czarne oliwki, 
boczek upieczony na skwarki. Wszystko polane sosem 
winegret: oliwa, miód, sok z cytryny, musztarda, ocet.

Dynię Hokkaido można faszerować. Można też pokroić  
w kawałki i wrzucić pod koniec pieczenia do mięsa. 
Można robić z niej zupy i dokładać do gulaszu zamiast 
mąki. Z dyni o nazwie Muscat de Provence powstają 
przepyszne desery. Wystarczy ugotować dynię, zmikso-
wać, przełożyć do pucharków, dodać galaretkę, do tego 
bitą śmietanę i owoce. Rewelacja. A z dyni makaronowej 
powstaje pyszne spaghetti. Wystarczy ją upiec, wycią-
gnąć włókna widelcem i dodać sos jak do spaghetti.

DANUTA GOŁĘBIEWSKA

Dynię pokroić w kostkę, zasypać cukrem, zalać octem. 
Trzeba poczekać, aż puści sok. Potem ugotować ją w tym 
syropie i przełożyć do słoików. Na dno każdego słoika 
trzeba położyć po dwa goździki i po dwie łyżki pokrojone- 
go ananasa w kostkę wraz z syropem. Na to dopiero ugo-
towaną dynię. Słoik trzeba przewrócić, zakryć ściereczką 
i poczekać do wystygnięcia. I gotowe. To jest dynia ma-
rynowana w occie słodko-kwaśna. Może być przystawką 
do mięsa albo do obiadu.

Mogą też być placki z dyni. Wtedy dynię trzeba utrzeć 
tak, jak jabłko. Albo można dodać ją do szarlotki. Wtedy 
gotuję dynię i odcedzam. Dodaję do tego cukier, cukier 
wanilinowy i przyprawy do szarlotki. I albo robię szarlot-
kę z samej dyni, albo mieszam z jabłkiem.

Można też dynię Hokkaido ugotować, odcedzić, dodać 
cukier i cukier wanilinowy, dodać dżem i używać jako 
nadzienie do placków czy naleśników albo jeść łyżeczką.

RENATA LIWIŃSKA

Z dyni Hokkaido trzeba odciąć dekielek, łyżką wybrać 
luźny miąższ i nafaszerować mięsem mielonym, przypra-
wionym tak, jak do kotletów mielonych. Zalać troszeczkę 
jakimś rosołkiem czy bulionem, żeby nie była za sucha. 
Na wierzch poprószyć żółtym serem tartym, dodać natki 
pietruszki i tak upiec w całości. Po upieczeniu kroimy jak  
tort. Można ją jeść na zimno. Wtedy nawet ma lepszy 
smak, bo przejdzie aromatem. Z polskiej dyni można zro-
bić fantastyczne placki á la ziemniaczane. Trzeba tylko 
pamiętać, żeby dodać płatków górskich i natkę pietrusz-
ki. Placki wtedy są chrupiące.

Dynię makaronową trzeba przekroić na pół, żeby powsta-
ły dwie łódeczki. Wyjąć luźny miąższ z pestkami. Wysma-
rować masełkiem, posolić, obsypać ziołami, takimi jakie 
lubimy, można też oprószyć żółtym serem lub nafaszero-
wać mięsem. Zapiec w piekarniku.

Dynia polska, choć może nie jest wyjątkowej urody, ma 
bardzo szerokie zastosowanie. Nadaje się i na placki,  
i na zupę. Jest bardzo uniwersalna.

ZOFIA DUSZA 

Średnią dynię, najlepiej Hokkaido, bo jej miąższ jest 
zwięzły, ścieramy na tarce, dodajemy mąkę, jajko i musi-
my otrzymać masę taką, jak na racuchy. Kładziemy łyżką 
na gorący, rozgrzany olej i po usmażeniu posypujemy 
cukrem. Rewelacja. Wychodzi jak biszkopciki.

DYNIA PIŻMOWA
Z wyglądu przypomina grusz-
kę, a kolor jej skórki przybiera 

odcienie od jasnożółtego do 
ciemnobrązowego. Najlepsza 

do wykorzystania w potrawach 
na ciepło: zupach i gulaszach.

DYNIA MAKARONOWA
Wyróżnia się delikatnym smakiem zbliżonym do ka-
baczka. Po ugotowaniu jej miąższ rozpada się na pa-

semka, podobne do makaronu, dlatego podawana jest 
jako niskokaloryczne spaghetti zamiast klusek. Dynia 

makaronowa nadaje się również do marynowania.
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„Gdy wszyscy święci…”

     Gdy wszyscy święci idą do nieba 

     to święty Piotr na saksie rocka gra 

     małe aniołki stukają w stołki 

    a Magdalena tańczy „cza cza cza”...


