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Od Redakcji
Jeśli dobrze pamiętam słowa piosenki Jeremiego Przybory  

śpiewanej w Kabarecie Starszych Panów przez genialnego Wiesła- 
wa Michnikowskiego, było to chyba jakoś tak: „Minął sierpień,  
minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii 
mglisty woal”. Młodzież nie musi tego pamiętać, ale starsi Czytel-
nicy „mojej Lesznowoli” pamiętają i wspominają z pewnością. 

Autorowi tekstu żal było pachnących słońcem, świeżutkich 
pomidorów, a mnie jest żal, że minęło lato, że już listopad.

Listopad to miesiąc szczególny. Miesiąc pamięci o tych, co ode- 
szli. Dlatego w tym numerze „mojej Lesznowoli” znajdziecie Pań-
stwo fotoreportaż z cmentarzy w naszej gminie i tekst w pewnym 
sensie okolicznościowy – „Listopadowe opowieści”, który powstał 
po rozmowie z mieszkanką Lesznowoli, panią Janiną Duszą. 

O śmierci wspomnimy też w tekście „Z głębin nie można wró-
cić szybko”. Jest to wspomnienie przy okazji rozmowy z Elżbietą 
Benducką, która w nurkowaniu głębinowym osiągnęła głębokość 
większą od wysokości Pałacu Kultury. 

Zgodnie z linią „mojej Lesznowoli” przedstawiamy kolejne  
interesujące osoby, z terenu naszej gminy.

Pilota, który do pracy „dojeżdża” z Jazgarzewszczyzny do  
Seulu; mężczyznę w średnim wieku, który własne doświadczenia  
z rajdów przeprawowych przeniósł do swojej firmy; „Dwóch panów 
M…”, z których jeden jest pierwszym w historii Polakiem, który 
stanął na podium Ironman 70,3. Opowiemy też o tradycji w rodzi-
nie Adama Gawrycha z Wilczej Góry. 

Życzymy miłej lektury i jak zwykle liczymy na podpowie- 
dzi, o kim chcieliby Państwo przeczytać. Telefon i email redakcji  
są do dyspozycji.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Dziesięć lat temu na stałe „wy- 
lądował” w Jazgarzewszczyźnie. 
Pracuje w liniach Asiana Airlines, 
które mają siedzibę w Seulu w Korei 
Południowej, drugich co do wielko- 
ści w tym kraju. Do pracy „dojeż-
dża” do Frankfurtu, gdzie jest jego 
baza, a stamtąd już jako kapitan 
pasażerskiego Boeina 747 „Jumbo 
Jeta” leci do Seulu, gdzie po jednym 
dniu odpoczynku rusza dalej w świat. 
Anchorage, Nowy Jork, Los Angeles 
czy Miami to najczęstsze porty, do 
których lata. Bywają też nieco krót-
sze trasy jak Singapur, Hong Kong, 
niedalekie Tokio czy Osaka. Po tu- 
rze, która trwa zwykle około 2-2,5 

tygodnia, wraca do Frankfurtu,  
skąd udaje się do domu, gdzie spędza 
11-15 dni. Mimo pewnych uciążliwo- 
ści, jak sam mówi, da się wytrzymać.

Czy zamieniłby swoją pracę na 
inną? Nigdy. Przecież od dziecka był 
zafascynowany samolotami. Kiedy 
nad stodołą w małej wsi Siennica 
Różana, leżącej między Krasnymsta-
wem a Chełmem Lubelskim, przela- 
tywał samolot, zadzierał głowę do 
góry, podnosił ręce i machał samolo- 
towi. Tak to przynajmniej zapamiętał.

Oprócz lotnictwa interesowała  
go również elektronika, więc siłą 
rzeczy jako szkołę średnią wybrał 
Technikum Łączności w Lublinie.  

O pierwszej miłości nie zapomniał  
i jej nie zdradził. W trzeciej klasie 
rozpoczął latanie na szybowcach. 
Kiedy skończył szkołę średnią,  
po nieudanej próbie dostania się na 
Politechnikę Gdańską na Wydział 
Eletroniki, wylądował na WSI w Rze- 
szowie na Wydziale Lotniczym. 
Tutaj jednak, jak mówi z przekąsem, 
nie poznali się na jego geniuszu i po 
roku stanął przed dylematem, co ro- 
bić dalej. A tak prawdę mówiąc, 
prawdziwym powodem zawalenia 
studiów była… dobra pogoda. To  
nie żart. Przez cały maj i czerwiec 
były tak wspaniałe warunki do la-
tania na szybowcach, że nie potrafił 

się powstrzymać, aby nie jechać na 
lotnisko. Efekt wiadomy.

– Stanąłem pod ścianą – mówi.  
– Iść do służby zasadniczej na dwa 
lata czy do Wyższej Oficerskiej Szko- 
ły Lotniczej w Dęblinie? Wojsko to 
nie były moje klimaty. Niektóre rze- 
czy mnie śmieszyły, niektórych się 
obawiałem, ale cóż było robić. Uzna-
łem to za mniejsze zło, no i w końcu 
przeważyło to, że tam się przecież lata.

 Gdy w 1978 roku z dyplomem  
w kieszeni opuszczał szkołę, był pilo- 
tem samolotów odrzutowych.

Osiem lat później opuścił wojsko 
i podjął pracę w PLL „LOT”. Trzy 
lata później zaczął latać na liniach 
międzynarodowych. Jeszcze nie przy- 
puszczał, że to, co dziś uznaje za 
najpiękniejsze, zbliżało się wielki- 
mi krokami. 

W 1993 roku – tę datę trzeba 
zapamiętać – poleciał na szkolenie 
do Nowej Zelandii, by jak się później 
okazało, spotkać się z przeznacze-
niem. Z samolotami Boeinga.  
Pierwszym był B-767. 

LĄDOWANIE  
      W KOREI POŁUDNIOWEJ

W 2000 roku kapitan Marian 
Rybczyński wylądował w Seulu. 
Zaczął pracować w Asiana Airlines  
i szybko się przekonał, że jego kore- 
ańscy koledzy to dość specyficzni 
ludzie. Trochę jak zaprogramowane 
roboty. Najważniejsze dla nich są 
procedury opracowane w najdrob-
niejszych szczegółach i opanowane 
do perfekcji. Żadnego marginesu na 
samodzielne myślenie. Żadnych sa-
modzielnych decyzji. Każda, nawet 
prosta sytuacja nieopisana w proce- 
durach ich zaskakuje. Dlatego linie 
lotnicze tak chętnie zatrudniają 
obcokrajowców. 

– Szybko przekonałem się, że ko-
reańska kultura, wychowanie, mają 
proste zasady. Przełożony ma zawsze 
rację. Pytanie „dlaczego?” nie istnie-
je. Nikt nie pyta, bo odpowiedź jest 
oczywista. Dlaczego? Dlatego! Tam 
się nie dyskutuje. 

Jeden z instruktorów któregoś 
dnia podszedł do mnie i mówi:  

„Słuchaj, czy ty tu przyjechałeś 
zarabiać, czy pytać dlaczego?”.  
Zrozumiałem i przestałem pytać.

Ponieważ z małymi przerwami 
pracuję z nimi już dziesięć lat i je-
stem tzw. senior captain, to ja swoje 
zdanie mogę powiedzieć. Nie zna- 
czy to, że to odniesie jakiś skutek. 
Po prostu mogę powiedzieć swoje 
zdanie. Taka kultura i taka tradycja. 
Mimo tego, a może dzięki temu, 
państwo jako całość działa per-
fekcyjnie. Jak autobus ma ruszyć 
o ósmej, to o ósmej ruszy. Spóźnie-
nie się do pracy to prawie przestęp-
stwo, a niepojawienie się w niej to 
prawie zbrodnia. Przeciętny Kore-
ańczyk pracuje do godziny 19-20, 
potem w towarzystwie kolegów idzie 
do restauracji lub baru na tradycyjne 
koreańskie jedzenie, gdzie na stole 
nie może zabraknąć butelki, często 
niejednej, tradycyjnej koreańskiej 
wódki Sojiu. Wódka mocna nie jest, 
tylko 18%, ale też Koreańczycy nie 
grzeszą mocną głową, więc efek-
tem jest często widok jak u nas za 

– Człowiek do latania stworzony nie jest – mówi 
kapitan pilot Marian Rybczyński. Wie to z własnego 
doświadczenia. Wie też, że nie ma dwóch takich 
samych startów i dwóch takich samych lądowań. 
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czasów PRL-u, zwłaszcza w piątek 
wieczorem. Po tradycyjnej kolacji 
Koreańczyk idzie pośpiewać do baru 
karaoke, następnie około 2-3 w nocy 
ląduje w domu. I tak przez kilka dni 
w tygodniu.

BOEING 747
W końcu 2003 roku kapitan pilot 

Marian Rybczyński na krótko wrócił 
do PLL „LOT”. Dostał propozycję,  
by przesiadł się na Embraera. Propo- 
zycji nie przyjął. Dowiedział się od 
kolegi, że „Singapur bierze na B-747”.  
Wysłał szybko aplikację i już za trzy 
dni leciał do Singapuru na rozmowę. 

W styczniu rozpoczął szkolenie  
i po jego odbyciu, i zdaniu wszyst-
kich egzaminów, rozpoczął loty na 
B-747 w Singapore Airlines Cargo, 
firmie córce Singapore Airlines. 

– Boeing 747 to ikona. To klasyk. 
Jest taki dowcip, że piloci dzielą się 
na tych, którzy latają na „747” i na 
tych, którzy chcieliby na nim latać. 

Tylko dwóch Polaków lata na ta- 
kiej maszynie. Jednym jest właśnie 
pan kapitan.

– Mój Boeing to samolot bardzo  
wymagający i zarazem bardzo przy- 
jemny. Jednak jak każdy sprzęt lata- 
jący, wymaga traktowania przez per 
pan i to przez bardzo duże P. Już 
samo kołowanie może być proble-
mem, bo pilot siedzi w kabinie na 
wysokości prawie czwartego piętra 
(9 m) i musi wiedzieć, gdzie jest 
zewnętrzne kółko, gdzie silnik,  

żeby manewrując na ziemi, zmieścić 
się tam, gdzie trzeba.

W powietrzu jest wspaniały. Po-
nieważ jest bardzo duży, jest odpor- 
ny na wszelkiego rodzaju turbulencje. 
Lata jak szybowiec. Problemem jest 
to, że lata długo, na długie dystanse, 
a latanie na długie dystanse zmusza 
nieustannie organizm do walki ze 
strefami czasowymi. Jak wracam  
do domu po pracy, to przez pierwsze 
trzy dni jestem trochę nieprzytomny. 
Nie wiem, gdzie jestem. Siedzimy  
z żoną, jest osiemnasta, a ja śpię, bo 
mój organizm myśli, że jest trzecia 
rano. Za to, kiedy jest siódma rano, 
jestem już dawno na nogach.

Czy miałem kiedyś jakieś trudne 
sytuacje? Ze statystyki wynika, że 
przy przelatanych 21 tys. godzin coś 
tam kiedyś musiało się wydarzyć.

UŚMIECH SZCZĘŚCIA
Miałem kiedyś taką przygodę,  

to było w Atlancie. Schodziłem swo-
im „747” do lądowania. Lądowaliśmy 
nocą, kontroler skierował mnie na 
pas, była dobra widoczność i jak to  

w USA często bywa, kontroler  
zbliżania dał nam zgodę na tzw.  
podejście z widocznością na jeden  
z dwóch równoległych pasów. Podej- 
ście z widocznością polega na tym, 
że po zgłoszeniu kontrolerowi, że 
widzi się lotnisko, rola kontrolera  
w tym momencie się kończy. Pilot 
dostaje polecenie przejścia na często- 
tliwość wieży i dalej już sam konty-
nuuje podejście, wykorzystując tylko 
pomoce wizualne, czyli światła kąta 
ścieżki podejścia i światła pasa. 

W Atlancie jest pięć pasów, wszy- 
stkie równoległe, z tym, że dwie 
pary, które są po przeciwnych stro- 
nach terminala, są bardzo blisko 
siebie. My dostaliśmy podejście na 
pas tzw. 26R, czyli prawy. Z doku-
mentów przeglądanych przed lotem 
dowiedziałem się, że pas 26L lewy 
jest zamknięty, ponieważ trwają na 
nim prace modernizacyjne. Układ 
świateł ścieżki schodzenia wskazy- 
wał, że nie podchodzimy na pas  
prawy, tylko na zamknięty lewy.  
Zapytałem więc kontrolera, na 
którym pasie są włączone światła. 
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Lewym czy prawym? Potwierdził, 
że na prawym. Poprosiłem drugiego 
pilota, aby szybko rzucił okiem na 
kartę podejścia, na układ świateł  
i on potwierdził, że to światła lewego 
pasa są zapalone. Było już dość nisko, 
kiedy odchodziliśmy na drugi krąg. 
Na tyle nisko, że skierowałem samo- 
lot podczas tego manewru w prze-
strzeń między pasami. Obawiałem 
się, że na zamkniętym pasie mogą 
stać jakieś większe maszyny i na 
pewno nie byłoby zabawnie, gdy- 
bym przy okazji o nie zaczepił.

Zgłosiliśmy ten manewr kontro-
lerowi, ale odezwał się już inny głos, 
dając nam komendy na następne po-
dejście, tym razem już na pas prawi-
dłowo oświetlony, przepraszając nas 
jednocześnie za swój błąd. Jeszcze 
raz lotnicze szczęście uśmiechnęło 
się do mnie. 

Pilotowanie Boeinga 747 to za- 
wodowo najwyższa półka. Ścisła 
specjalizacja. Mimo to, pan kapitan 
dwa razy do roku musi zdawać egza-
miny. Musi wykonywać loty spraw-
dzające i loty na symulatorze, gdzie 

można zasymulować każdą uster- 
kę, z którą pilot może się spotkać  
w codziennej pracy. Często jest więc 
tak, że po zwykłym locie wychodzi 
się co najwyżej zmęczonym, a po 
dwugodzinnej sesji w symulatorze  
– często z mokrą na plecach koszulą. 
Bo pilot musi się uczyć całe życie.

Czy wyobraża sobie, że mógłby 
robić coś innego? Nie, bo to pasja  
od młodzieńczych lat. Zaczął latać 
na szybowcach, gdy miał 18 lat.  
A przecież Boeinga 747 prowadzi się 
jak szybowiec. I choć jak mówi – czło- 
wiek nie jest generalnie stworzony 
do latania, bo powietrze to nie jest 
jego naturalne środowisko – to na 
swój sposób w nim się zaadaptował. 

Podziwia tych ludzi, którzy 
jak mówi, „kręcą” zaawansowaną 
akrobacją, bo błędnik muszą mieć 
niesamowity. – Mój błędnik – mówi 
kapitan – był taki sobie. Szef pilotów 
szybowcowych w Lublinie mówił: 
„Ty daj sobie spokój z tym lataniem. 
Ja cię latającego nie widzę”.

– Po latach spotkaliśmy się. Było 
święto pułku i w Białej Podlaskiej, 

gdzie na czwartym roku szkoły  
w Dęblinie lataliśmy na odrzutow-
cach, zobaczył mnie w mundurze 
podchorążego z czterema paskami. 
– Co ty tu robisz? – zapytał. – Stu-
diuję w Dęblinie… – …na nawigacji? 
– dokończył za mnie zdanie. – Nie, 
latam na odrzutowcach. – Jak to?  
– No, trochę z oceną pan nie trafił. 

Żeby opowieść była pełna, trze- 
ba dodać, że syn pana kapitana też 
jest pilotem. Szwagier kapitana lata,  
a jego córka jest kontrolerką ruchu 
lotniczego. Zięć lata i syn lata. Jak 
się rodzina zejdzie, wcześniej czy 
później rozmawiają o lataniu.

Jedno marzenie kapitana lotnic-
twa Mariana Rybczyńskiego się nie 
spełniło. To marzenie o lądowaniu 
Boeingiem 747 na lotnisku Okęcie. 
Niestety, jego firma nie lata do Pol- 
ski i jak na razie to marzenie ciągle 
pozostaje niespełnione. ■

moja Lesznowola
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PIERWSZY RAZ  
W LESZNOWOLI

Podobno trzynastka przynosi  
pecha. Mówią, że jest feralna. Feral-
na do tego stopnia, że Kodeks Ham-
murabiego, słynny dokument prawny 
Babilończyków, miał być uchwalony 
bez 13. prawa. 

Kto chce, niech wierzy.  
My w feralność trzynastki nie wie- 
rzymy. Trzymamy się raczej tekstu 
piosenki Janusza Kondratowicza, 
którą śpiewała Kasia Sobczyk: 
„Trzynastego nawet w grudniu jest 
wiosna. Trzynastego każda droga  
jest prosta…”. 

Idziemy o zakład, że tak myśli 
zwycięzca pierwszego w dziejach 
naszej gminy duathlonu XTB, Tomasz 
Szala z Nowej Iwicznej, nr. startowy 
66. Na pewno tak myśli sześćdziesiąt 
osób, które tego dnia, mimo chłodu, 
wystartowały w biegu z okazji Dnia 
Niepodległości, zorganizowanym 
przez Centrum Sporu w Gminie 
Lesznowola. 

Duathlon XTB Lesznowola,  
czyli bieg na dystansie 2,5 km, jazda 
rowerem na dystansie 20 km i bieg 
na 5 km, odbył się właśnie trzynaste-
go listopada na terenie Magdalenki. 

 Nie wiemy czy to ważne, ale dla 
porządku informujemy, że Tomasz 
Szala pokonał trasę w czasie 01:25:51 
sek. Wśród kobiet wygrała Dorota 
Czajkowska z wynikiem 01:25:51 sek.

Były pamiątkowe medale i gorą-
cy, smaczny żurek. ■
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Na osiedlu „Nasza Chata” tylko jedne drzwi wejściowe do domu 
mają kolor błękitny. Jak woda oceanu widziana z okna samolotu. 
Na błękitnej tafli pływają kolorowe ryby. Za drzwiami wita nas 
Elżbieta Benducka, która 24 listopada 2012 roku w nurkowaniu 
głębokim osiągnęła głębokość 191 metrów. Wysokość Pałacu 
Kultury do iglicy wynosi dokładnie 167 metrów 68 centymetrów. 
Możecie to sobie wyobrazić? 

Z GŁĘBIN 
NIE MOŻNA  
WRÓCIĆ SZYBKO

– Do życia trzeba podchodzić optymistycznie – mó- 
wi nam pani Elżbieta po dziesięciu minutach rozmowy, 
podkreślając swoją życiową dewizę szczerym śmiechem, 
który jest częstym przerywnikiem naszego spotkania.

Kiedy ma opowiadać o swoich wyprawach, rzadko 
się przygotowuje. Owszem, wybiera zdjęcia, które chce 
pokazać, ale jak sama mówi – idzie na żywioł. Żywioł 
zdaje się być pani Elżbiety znakiem rozpoznawczym, 
choć ona nazywa to inaczej. 

– Mam, jak to niektórzy mówią, naturę wielowątko-
wą, bo mam milion pomysłów na minutę. Jeden z mo- 
ich kolegów skomentował to kiedyś tak: „Twoje słowa, 
to już historia myśli twoich”. I coś w tym jest (śmiech).

W naszej gminie pani Elżbieta jest od 2000 roku. 
Wtedy kupiła działkę, rok później wykończyła dom,  
a w 2002 roku spędziła już w nowym domu święta  
wielkanocne. 

Z wykształcenia jest ekonomistką. Ekonomistką,  
która skończyła wiele dodatkowych kursów uzupełnia-
jących wiedzę i teraz może o sobie powiedzieć: „Jestem 
dobra w tym, co robię. Nawet bardzo dobra”. Zajmuje  
się doradztwem podatkowym i wykonuje usługi dla  
bardzo poważnych klientów. A że poważni klienci są  

z jej pracy zadowoleni, wynagradzają ją przyzwoicie.  
To ważna informacja, bo hobby pani Elżbiety, czyli  
nurkowanie, wymaga sporych nakładów finansowych.

Ponieważ umówiliśmy się na rozmowę o nurkowaniu,  
pomijamy pierwszy ważny etap w życiu pani Elżbiety. 
Okres studiów, studencką miłość, studenckie małżeństwo, 
dwoje dzieci, pracę i wreszcie rozwód po kilku latach 
młodzieńczego związku. Przechodzimy do drugiego 
etapu związanego z nurkowaniem.

CHORWACJA
Kiedy pani Elżbieta w ramach doskonalenia zawodo-

wego była na kursie doradców podatkowych, postanowiła 
pojechać na narty. Niestety nie było chętnych, by jej to- 
warzyszyć. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Jedna z dziewczyn rzuciła hasło: „Chorwacja”.

– Czy nie pojechałabym do Chorwacji? Pewnie. Jak 
to mam w zwyczaju, zastanawiałam się jakieś pięć, góra 
dziesięć minut i poleciałam kupić śpiwór i materac, bo 
spać miałyśmy w namiotach. Uwielbiam spać w namio-
cie. Kiedy wyjeżdżam do jaskiń we Francji, zawsze śpię 
w namiocie. Nikt mi nie przeszkadza, nikt się koło mnie 
nie kręci, a ja wchodzę do namiotu na czworaka i śpię na fo
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podłodze, bo lubię.
Na tym wyjeździe pani Elżbieta poznała przyszłą 

miłość. Nie, nie był to Chorwat. To był Polak. – Zawracał  
mi głowę i zawracał. Namawiał na nurkowanie, a ja wola- 
łam pływać, choć woda miała zaledwie 14 stopni, bo to był  
początek maja. Zresztą byłam zahartowana, bo pływałam 
w Bałtyku. Teraz się troszkę rozhartowałam (śmiech).  
Na nurkowanie kompletnie nie miałam ochoty.

Amator nurkowania, Krzysztof, był jednak człowie-
kiem upartym, a jego osobisty urok, inteligencja i piękny 
uśmiech zrobiły swoje. Panią Elżbietę do nurkowania na- 
mówił. Dlaczego się uparł? Bo zaimponowała mu swoją 
wiedzą i podejściem do życia. Spokojem połączonym  
z szaleństwem. Ta prawda wyszła na jaw jakiś czas potem,  
gdy znajomość – tak to nazwijmy – się umocniła. Czas  
w Chorwacji szybko minął i trzeba było wracać do domu. 
Pani Elżbieta wróciła do swojego mieszkania na Ochocie, 
nie zostawiwszy przystojnemu Polakowi ani swojego adre- 
su, ani telefonu. Wydawało się, że chorwacka przygoda 
się skończyła. Był to chyba rok 1994. 

NOCNA NIESPODZIANKA
Noc. Do stalowych, antywłamaniowych drzwi kawa-

lerki na Ochocie ktoś zapukał. Zapukał raz i drugi. Pani 
Elżbieta przyznaje, że choć strachliwa nie jest, przestra-
szyła się. To pewnie przez ten dźwięk, jaki wydawały 
osiemdziesięciokilogramowe drzwi, gdy ktoś się do nich  
dobijał. Żeby nie obudzić sąsiadów, otworzyła. W drzwiach  
stał znajomy z Chorwacji. Wypuściła powietrze z płuc  
i zapytała: „Co ty tu robisz?”.

Nieważne, co odpowiedział. Ważne, że nocą nie zo-
stał wyrzucony do hotelu. Ważne, że zaczął przyjeżdżać 
coraz częściej. Ważne, że coś zaiskrzyło, że miał nieprze-
ciętny umysł i, że – jak mówi pani Elżbieta – był jeszcze 
bardziej zwariowany niż ona. Był tylko jeden problem. 
Nie powiedział, że jest żonaty i że też ma dzieci. Gdy się 
przyznał, dostał szlaban na wizyty, dopóki swoich spraw 
nie ureguluje.

Przeskoczymy teraz pewien okres, choć dla wielu 
Czytelników byłby ciekawy, bo jeśli dwoje takich ludzi 
się spotyka, to można z pewnością napisać interesujące 
opowiadanie. Powiemy tylko, że pan był z Wrocławia, 
więc w życiu pani Elżbiety jest także czas budowy domu 
we Wrocławiu i małżeństwo z panem Krzysztofem.  
Tym od nurkowania.

POCZUŁAM RADOŚĆ
Laik wie, że jak ktoś mówi, że lubi nurkować, to 

mówi o tym, co widzi pod wodą. O rybach, rafach kora- 
lowych, słowem o takim nurkowaniu, gdzie woda przej-
rzysta, ryby kolorowe, widno i przyjemnie. Ale kiedy 
mówimy o nurkowaniu głębokim, to do głowy musi 
przyjść pytanie – po co? Przecież na dużych głęboko- 
ściach ciemno i nic nie widać. Co więc jest w tym  
nurkowaniu?

Na taki wywód pani Elżbieta wybucha głośnym, 
serdecznym śmiechem i pyta:

– Jeśli jest się w domu i wstaje nocą, to włącza się 
wszystkie światła? – Nie! Zaryzykuję odpowiedź, że ani 
jednego i wszędzie można trafić. – Wstaje się, ma się 
cel i idzie dokładnie do tego celu. Ja, jak się zanurzam 
pod wodę, też mam pewien cel. Osiągnąć np. dno i czuć 
radość. To jest jedyne, szczególne dno, po osiągnięciu 
którego czuje się radość. 

Moim punktem odniesienia pod wodą jest mój kom-
puter. Głębokość i upływający czas. Wiem, że mam dojść 
do wybranej, zaplanowanej przez siebie głębokości i tam 
się zatrzymać. Zawisnąć nad głębią. Jakby w próżni. 
Zawisnąć i zacząć wynurzenie. Wracać.

Wszystko zależy od tego, czego się chce. Albo zoba-
czyć jakąś dziurę, o której ktoś opowiadał, albo obejrzeć 
podwodne jaskinie, albo popatrzeć na skały.

Kiedyś zapisałam się do klubu płetwonurkowego, bo 
bardzo chciałam ponurkować w kamieniołomach. Miesz-
kałam na Dolnym Śląsku, gdzie się urodziłam, czytałam 
wiele bajek i choć bardzo się bałam, że może mnie tam coś  
zjeść, to mnie do tych kamieniołomów ciągnęło (śmiech).

Zajęcia w basenie były nudne. Zniechęciłam się  
i zrezygnowałam.

Kiedy spotkałam wspomnianego instruktora w Chor-
wacji, wcale nie byłam przekonana, że będę nurkowała. 
Nadal towarzyszył mi pewien lęk. Co jest pod tą ciemną 
wodą? Na powierzchni, gdy człowiek pływa, wszystko 
jest jasne, ale tam głęboko? Musiałam się z tym oswoić. 
Dopiero jak zaczęłam wkładać głowę pod wodę, przeko-
nałam się, że nic mnie nie zjada, że zza glonów nic nie 
wyskakuje, co by mnie chciało wciągnąć, że jest fajnie.

Rybki pływają, a jak się wstrzyma oddech i nie bulgo- 
ce z automatu oddechowego, podpływają blisko. Świat 
podwodny jest piękny. Po kilku miesiącach nurkowania 
w różnych miejscach, obserwując jedną z dziewczyn pod 
wodą, patrząc, co ona wyprawia, jak się bawi, zrozumia-
łam, że zabawa w wodzie jest cudowna. Poczułam radość 
z nurkowania. Przestałam myśleć o obsłudze sprzętu, 
tylko oglądałam widoki, bawiłam się, robiąc np. fikołki.

Kolejny radosny przełom nastąpił wtedy, gdy w Chor- 
wacji na pewnej głębokości podpływaliśmy do skał, sta- 
waliśmy na krawędzi, wypuszczaliśmy powietrze z jacketu,  
czyli worka pławnego napełnionego powietrzem, i piko-
waliśmy w dół. To było cudowne. 

To wszystko doprowadziło do pewności, że to jest 
właśnie to. Jeszcze musiałam nauczyć się nurkowania  
w tzw. suchym skafandrze. Czyli szczelnym, zapiętym  
na zamek ubranku, pod które można coś ciepłego zało-
żyć. Tego też się nauczyłam. To bardzo przydało się w Pol- 
sce podczas nurkowania do wraków. U nas jest bardzo 
zimna woda i bez takiego skafandra długo się w wodzie 
nie posiedzi.

Kiedy nauczyłam się kontrolować własny organizm, 
zaczęło się nurkowanie na głębokościach. Dwadzieścia 

Do życia trzeba podchodzić  
optymistycznie.
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metrów, czterdzieści, sześćdziesiąt i głębiej. Sobota,  
niedziela. Sobota, niedziela. Coraz głębiej i coraz czę-
ściej. Czasem 200 nurkowań w roku. 

Potem pojechaliśmy na nurkowanie do Dahabu na 
półwyspie Synaj. 

OSTATNIE NURKOWANIE
Był rok dwutysięczny. Pani Elżbieta z mężem wybrali 

się na nurkowanie do Egiptu. W sierpniu, jako pierwsi 
zrobili głębokość 137 metrów i chcieli dotrzeć jeszcze 
głębiej. Wiedzieli, że w Dahabie, w Blue Hole, czyli Wiel- 
kiej Błękitnej Dziurze na Morzu Czerwonym, jest tak 
głęboka studnia, że można nurkować jeszcze głębiej. Po- 
dobno rozpadlina skalna osiąga tam głębokość 100 me- 
trów, a za nią dochodzi do 280 metrów. Na głębokości 
100 metrów przechodzi w taras usiany mnóstwem sprzę-
tu nurkowego, bo wielu śmiałków nurkowania w Dahabie 
straciło go w różny sposób, a niektórzy już nigdy nie 
wypłynęli na powierzchnię. 

– W sierpniu zrobiliśmy razem 137 metrów, a w listo-
padzie mój mąż już z nurkowania nie wrócił. Ciała nie 
znaleziono. Sprzęt, który zostawił, był poszarpany przez 
zbłąkanego rekina. To wydaje się niewiarygodne, ale 
wiarygodne być musi, bo ja sobie tego nie wymyśliłam. 

Jak człowiek zaczyna głębokie nurkowanie, to zasta-
nawia się, co w pewnych sytuacjach zrobi. Szczególnie 
gdy się nurkuje w parze. Szczególnie gdy się do tego ra- 
zem żyje. Wtedy prowadzi się zwykle bardzo wyrachowane, 
dokładne, ale trudne rozmowy. I my tak rozmawialiśmy. 
To nawet była inicjatywa męża. Usiedliśmy i powiedzie-
liśmy sobie tak: „Jeśli cokolwiek złego będzie działo się 
pod wodą któremuś z nas i będzie wiadomo, że sobie nie 
poradzi, że nie można mu pomóc, że nie będzie mógł 
wypłynąć, to druga osoba wypływa. Wypływa i układa 
sobie życie na nowo”. 

Dla jednych takie ustalenia i taka rozmowa mogą 
się wydawać nienormalne; dla nas były one oczywiste. 
Powiem więcej. Ponieważ w tym Blue Hole dużo nurko-
waliśmy, mąż powiedział do mnie tak: „Jeśli coś mi się 
na głębokości stanie i nie wypłynę, to zrobię tak, żebyś 
ty i moje dzieci mogły dostać z nurkowego odszkodowa-
nie. Zdejmę swój sprzęt, podczepię osobisty komputer, 

zahaczę wąż od automatu o rafę koralową tak, by była 
możliwość jego znalezienia, co pozwoli na identyfikację, 
i odpłynę w głąb. To samo powinnaś zrobić ty. Każde  
z nas, gdy będzie nurkowało samotnie na dużych głębo-
kościach, powinno tak zrobić”. 

Przygotowywaliśmy się do nurkowania na głębokość 
160 metrów, ale nie dostarczono na czas helu. Ja wy-
jechałam, on został. Nie przypuszczałam, że Krzysztof 
postanowi zanurkować jeszcze głębiej. Nie dość, że mi 
tego nie powiedział, to jeszcze zapewnił, że skoro ja wy-
jeżdżam, to w takiej sytuacji on nurkowanie odpuszcza.

 Nie odpuścił. Myślę, że chciał zrobić mi prezent 
imieninowy 19 listopada 2000 roku. Zanurkował na 
głębokość 180 metrów, a potem zrobił wszystko to, co 
ustaliliśmy w rozmowie przed nurkowaniem. Dokład- 
nie zrobił wszystko, co zapowiedział. Po ataku rekina  
i uszkodzeniu sprzętu.

W niedzielę wróciłam po jakichś zakupach i zadzwo-
nił telefon. Dzwonili koledzy z Egiptu. Powiedzieli, że 
Krzysiek nie wypłynął. Z absolutnym spokojem spojrza-
łam na zegarek. Było parę minut po 13.00. Powiedziałam:  
„Nie powinniście o tej porze pić. Nie lubię takich idiotycz- 
nych żartów”. Ale to nie był żart. Dostałam drugi telefon. 
Zadzwonił Robert Klein, kolega nurek, a później jeden  
z nielicznych instruktorów nurkowania jaskiniowego  
w Polsce ( zginął 11 lat później, nurkując w jaskini Saint-
-Sauveur we Francji). Potwierdził wiadomość. Potem 
przyjechało do mnie pogotowie.

Czy Krzysztof zginął? Dobre pytanie. Żywi nigdy  
tej pewności nie mają. 

– Elżbieta Benducka nadal nurkuje i organizuje  
wyjazdy w różne kierunki świata. Prowadzi kursy nur- 
kowania na różnym poziomie, od rekreacyjnych do tech-
nicznych, głębokich z różnymi mieszankami gazowymi. 
Należy do wąskiej grupy kobiet instruktorów certyfiko-
wanych przez wiele światowych organizacji nurkowych 
(m.in. CMAS, IANTD, IDF, SSI, ITDA , PADI), które 
oprócz szkolenia ustanawiają nowe rekordy w eksploracji 
podwodnego świata. W drugiej połowie listopada tego ro- 
ku organizuje wyjazd do Dahabu na półwyspie Synaj. ■

Kiedy mówimy o nurkowaniu głębokim,  
to do głowy musi przyjść pytanie – po co?

moja Lesznowola
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Magdalenka, Mroków, Stara Iwiczna…
1 listopada – Wszystkich Świętych.

Ballada  
o dwóch siostrach 

„Były dwie siostry: Noc i Śmierć

Śmierć większa, a Noc mniejsza

Noc była piękna jak sen, a Śmierć

Śmierć była jeszcze piękniejsza…” 

 

Konstanty Ildefons Gałczyński
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Listopadowe
opowieści

Dziadkowie przed wojną mie- 
szkali we wsi Gassy nad Wisłą. 
Pewnego dnia ich dobytek po-
szedł z dymem. Pożar znisz-
czył wszystko. Zostawili Gassy 
i przyjechali do Nowej Woli. 
Tu kupili kawałek ziemi. Moja 
mama miała osiemnaście lat. 
Opowiadała, że w izbie zamiast
podłogi była ubita glina, a strych  
wypełniała leżąca od kilku lat 
fasola. W tej biedzie się urodzi-
łam – mówi Janina Dusza  
z Lesznowoli.

Każdy okres w życiu dziecka jest ważny, ale ten  
od chwili urodzenia do raczkowania szczególnie. W tym 
okresie dziecko powinno być kochane, uwielbiane i mieć 
ciągły kontakt z matką. Nie powinno być samotne, bo od 
tego zależy, czy wyrośnie na osobę nieśmiałą, wycofaną, 
czy na śmiałą i przebojową. Tak uważa pani Janina. 

– Gdy ja się urodziłam, mama dla mnie czasu nie 
miała. Od świtu do nocy ciężko pracowała w polu. Więc 
albo zostawiała mnie w domu, albo zabierała ze sobą na 
pole, ale przecież nie po to, by się mną zajmować. To była 
krucha, ale dzielna kobieta. Całe życie chorowała na serce 
i bardzo ciężko pracowała. 

„Nie żałuję, że urodziłam się pod strzechą
Gaworzyłam na miedzy pod słonkiem.
W błękit nieba z radością patrzyłam, 
Zasłuchana w muzykę skowronków”.

Tatuś należał do gatunku mężczyzn, którzy nie darzy- 
li pracy na roli szczególną miłością, więc w miarę jak do-
rastałam, pomagałam mamie w polu i w gospodarstwie. 

Pamiętam, że jak byliśmy dzieciakami, zawsze czeka-
liśmy na tatusia, który jeździł z towarem do Warszawy. 
Wybiegaliśmy co jakiś czas zza stodoły i patrzyliśmy na 
drogę, czy już jedzie, bo zawsze jak wracał, to coś nam 
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przywoził. A to czereśnie, a to truskawki. Najbardziej 
lubiłam, jak przywoził serdelową kiełbasę i świeżutkie 
bułki. Nie mogliśmy się na niego doczekać. 

Tatuś jednak się nie spieszył. Mama się denerwowała, 
patrzyła na pola sąsiadów i mówiła: „Wszyscy chłopi już 
wrócili i pracują w polu, a mojego nie ma”. 

Słońce już zachodziło, gdy wyłaniał się zza stodoły 
z motyką na ramieniu i szedł zadowolony, gotowy do 
pracy. Jak dochodził do mamy, mama wybuchała śmie-
chem. Zawsze mówiła: „Pusty śmiech mnie ogarnia, jak 
cię widzę, gdy idziesz z tą motyką”. Wtedy ojciec rzucał 
motykę, obrażał się i wracał do domu. 

 Tak upływało dzieciństwo. Z tęczową lalką, „któ- 
rą babcia z miłością tworzyła” i krowami, które trzeba  
było wypasać.

„Na polnej drodze w zieleni
Między łanami zboża
Stoi pasąc swe krowy,
Drobna dziewczynka bosa”. 

Dziewczynka podrosła. Czas przyszedł, by poszła  
do szkoły. Najpierw cztery klasy w Nowej Woli, a potem 
szkoła w Lesznowoli. Codziennie, zima, lato, deszcz czy 
mróz – piechotą między polami. 

Kiedy miała czternaście lat, pojechała na letni obóz  
w górach. Miało być pięknie, a była szkarlatyna. Potem 
był szpital i zgrubienie strun głosowych po szkarlatynie. 
Na pamiątkę został słabiutki głosik i tak jest do dziś.  
Jak żyć z takim głosikiem – myślała wtedy, ale lekarze 
zapewniali, że ze słabym głosikiem żyć można, a w pew-
nych okolicznościach może to być nawet atutem. 

TRAGICZNA NIESPODZIANKA
Po szkole podstawowej pani Janina ukończyła tech-

nikum hodowlane w Piasecznie i dostała się na studia 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. W słynnym 
Kortowie studiowała zootechnikę, a w dni wolne od za- 
jęć przyjeżdżała do Nowej Woli pomagać w gospodar-
stwie. Starała się tak planować zaliczenia i egzaminy,  
by mieć jak najwięcej czasu dla domu. Dla gospodarstwa  
i młodszego rodzeństwa. Na drugim roku studiów los  
jej i rodzinie zgotował tragiczną niespodziankę. 

Była zima. Straszna zawierucha. Ojciec pani Janiny 
z wujkiem i stolarzem z Dąbrówki wiózł wozem konnym 
deski na budowę. Siedzieli na żłobie i jechali z Piaseczna 
ulicą Puławską w kierunku Iwicznej. Tata wjeżdżał w Iwi- 
czną, kiedy nagle, w zamieci zobaczył nadjeżdżający 
z Warszawy autobus. Przestraszył się i zbyt raptownie 
szarpnął lejce. Wóz trafił na przydrożny kamień, prze-
chylił się gwałtownie i wszyscy spadli. 

Spłoszone konie pognały w śnieżycę, wujek i stolarz 
pobiegli za nimi, a ojciec pani Janiny ze złamanym 
kręgosłupem leżał w śniegu. Po jakimś czasie zauważył 
go przypadkowy przechodzień i wezwał pogotowie.

W tym czasie Janina, studentka drugiego roku, przy- 
gotowywała się z kolegami do sesji egzaminacyjnej. 

– Od rana byłam jakaś nieswoja. Miałam jakieś tele- 
patyczne przeczucie, że coś się złego stanie. Nie poszłam 
na śniadanie, nie poszłam się uczyć do czytelni, nie 
poszłam do stołówki na obiad. Smażyłam sobie chleb, 
żeby coś zjeść, i nagle telefon. Nadeszła wiadomość, że 
tata miał wypadek, zabrali go do szpitala i powinnam 
natychmiast przyjechać. 

Nocnym pociągiem przyjechałam do Warszawy. Ma- 
ma mówi: „Prześpij się, ja pojadę do szpitala, bo ciebie  
i tak tam nie wpuszczą”. Nie zmrużyłam oka. Czekałam. 
Spojrzałam na zegar wiszący nad lepką. Była trzecia. 
Zegarek stanął. „Nakręcę go” – pomyślałam – i wtedy 
otworzyły się drzwi. Zobaczyłam mamę. Wiedziałam,  
że tata nie żyje. 

Dochodzenie w sprawie wypadku trwało kilka dni. 
Robiliśmy przygotowania do pogrzebu. Mama mówi do 
mnie: „Jedź do Piaseczna i załatw, co trzeba”. Pojecha-
łam, załatwiłam co potrzeba i kupiłam łańcuszek z krzy-
żykiem. Wracam, patrzę w stronę Nowej Woli – jedzie 
jakaś ciężarówka. Zatrzymuję samochód, wsiadam. Co 
za zbieg okoliczności – na ciężarówce wieźli mojego mar- 
twego tatę. Przyjechaliśmy razem do domu.

Może nie powinnam tego mówić, ale mój tata nie  
zawsze postępował tak, jakbym tego jako dziecko chcia-
ła. A ja byłam buntownikiem. Kiedy czasem krzyczał  
na mnie, a ja wiedziałam, że nie ma racji, to nie mówi-
łam nic. Patrzyłam tylko na niego. Mój mąż to spojrzenie 
nazywa zbójeckim. Tata wtedy jeszcze bardziej krzyczał.

 Kiedy leżał w trumnie, założyłam mu łańcuszek  
z krzyżykiem i powiedziałam: „Tato, przyrzekam ci, że 
będę się starała być taką, jaką ty byś chciał, żebym była”. 
I choć było to niemożliwe, bo mieliśmy różne charaktery,  
o pamięć o tym złożonym przyrzeczeniu w wielu momen- 
tach mi pomogła. Bo byłam uparta. Jak coś zaczęłam, to 
doprowadziłam do końca. 

Kiedy skończyłam studia, wróciłam do Nowej Woli. 
Odbywałam staż w technikum hodowlanym w Chylicz-
kach. Po stażu podjęłam pracę w szkole przysposobienia 
rolniczego w Lesznowoli. Po dwóch latach struny głoso-
we kolejny raz odmówiły mi posłuszeństwa. Straciłam 
głos i musiałam zmienić pracę. 

Akurat zwolniło się miejsce w Zamieniu, w gospo-
darstwie produkcyjnym Ośrodka Wytwórni Surowic  
i Szczepionek. Napisałam podanie, poszłam na rozmowę, 
a że nie mogłam mówić, odpowiadałam na pytania na 
piśmie. Przyjęli mnie. Zostałam kierownikiem oddziału 
zwierząt laboratoryjnych. W 1967 roku zamieszkałam  
w Warszawie. Na Żoliborzu. Do pracy w Zamieniu przy-
jeżdżałam na siódmą rano. 

Miałam pod opieką kilka tysięcy świnek morskich, 
kilka tysięcy myszy, trzy tysiące królików. W gospodar-
stwie były konie, jałówki, kozy, owce, siedem pracownic 

i ja. Na tym stanowisku przepracowałam piętnaście lat. 
Przez cały czas bałam się myszy. I to mi po tych piętna-
stu latach zostało. 

BABCIA KATARZYNA 
 
„Babcię Kasię dziś wspominam.
Jak to wczesnym rankiem wstaje, 
Jak obrabia z werwą pole, 
Ile z siebie trudu daje”.

Bardzo babcię kochałam. W szufladzie komody trzy-
mała poskładane ubrania, których nigdy nie zakładała. 
Gdy byłam mała zapytałam: – Babciu, dlaczego ty nie 
ubierasz się w te ubrania, tylko trzymasz je w komodzie? 
– Dziecko, ja się w to nie ubieram, bo to przygotowałam 
sobie na śmierć. – Jak to babciu, to ty umrzesz? – zapy-
tałam z niedowierzaniem. – Każdy umrze. Każdy musi 
umrzeć, tylko nikt nie wie kiedy – odpowiedziała babcia. 
Pomyślałam chwilę i powiedziałam: – Babciu, przyrzek-
nij mi, że jak umrzesz, to przyjdziesz i powiesz mi, jak 
tam jest. Czy to wszystko prawda, co mówią? – I babcia 
mi przyrzekła, że powie.

Nigdy jednak po śmierci mi się nie pokazała i nie po- 
wiedziała, czy to, co mówią o życiu po śmierci, to praw-
da. Po wielu latach przyszedł jednak dzień, gdy babcia 
dała o sobie znać. 

Dostałam propozycję zmiany stanowiska pracy w Za- 
mieniu. Zastanawiałam się i zwlekałam z decyzją. Wresz-
cie nagabywana przez panią dyrektor powiedziałam: 
„Jutro dam pani odpowiedź”.

W nocy przyśniła mi się babcia Katarzyna. Ja go- 
tuję sobie na śniadanie mleko, a babcia jeszcze śpi. Wresz- 
cie się budzi i pyta: – A gdzie ty idziesz? – Idę, babciu, 
do nowej pracy. – Nie chodź tam, dziecko. Nie chodź.  
– Babcia złapała mnie za spódnicę i nie puszcza, powta-
rzając: – Nie chodź tam. Nie chodź. – Babciu, ale ja mu-
szę. – Wyrwałam się babci i poszłam. Sen się skończył. 

Podjęłam pracę. Byłam pierwszym szefem kobietą. 
Podlegały mi warsztaty, magazyny, pralnia wytwórni, staj- 
nie, obory, osiedle mieszkaniowe, szpital dla zwierząt, 
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stężalnia surowic i szczepionek, immunizacja zwierząt, 
oddział zwierząt laboratoryjnych i 83 hektary ziemi. Pra- 
ca była bardzo ciężka. Ciągle zdarzały się awarie. Musia- 
łam siedzieć po godzinach, przyjeżdżać w niedzielę. 
Miałam dosyć. Któregoś dnia pomyślałam: „Boże, wola-
łabym te trzydzieści kilometrów przejść po kamienistej 
drodze, żeby tylko nie przekraczać bramy tego zakładu. 
Dlaczego nie posłuchałam babci? Dlaczego?”. 

„Co jakiś czas.
Trzeba nam zrzucić płaszcz.
Szyty z nałogów i słabości.
Zatrzymać się, przywołać obraz,
Z czasów dziecięcej niewinności.
Co jakiś czas potrzeba nam,
Dokonać też myśli korekty”.

– Odeszłam z pracy i przeszłam na emeryturę.  
Mieszkaliśmy z mężem już w Lesznowoli. Za to, że  
zgodziłam się tu zamieszkać, kupił mi pantofle na kor- 
kowym koturnie. 

Nim odeszłam z pracy, jeszcze raz przyszła do mnie 
w nocy babcia Katarzyna. Dała mi trzy cukierki. Dwa 
dla moich wnucząt, a trzeci dla mnie, w nagrodę, że tak 
długo wytrzymałam. 

DZIEŃ IMIENIN
Siostra męża Ania urodziła się z zespołem Dow- 

na. Mieszkała z nami w Lesznowoli. Umarła w moje  
imieniny, 25 lipca. Pięć lat leżała jak roślina. Wszystko 
musiałam przy niej robić. Nie powiem, czasem się de- 
nerwowałam, miałam dość, ale nigdy tego nie okazy- 
wałam. Zawsze miałam nadzieję, że będzie dobrze. 

Przyszedł dzień moich imienin. Było mnóstwo  
telefonów, bo do mnie ciągle dzwonią koledzy ze stu- 
diów, znajomi. Biegałam od Ani do telefonów  
i od telefonów do Ani. 

Tradycja,  
       tradycja…

Tewje Mleczarz, bohater musicalu „Skrzypek na dachu”, prze- 
konywał, że najważniejsza w rodzinie jest tradycja. Tradycja, 
czyli przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczajów,  
poglądów, wierzeń, ale też wierność szczególnym potrawom 
przygotowywanym na świąteczne dni Bożego Narodzenia  
czy Wielkiejnocy. W rodzinie Adama Gawrycha, sołtysa wsi 
Wilcza Góra, tradycją jest pszczelarstwo.

Rano nie chciała jeść, w południe trochę zjadła,  
ale zaniepokoiło mnie to, że cały czas patrzyła w sufit. 
Wieczorem odmówiła jedzenia i picia. Zadzwoniłam  
do syna, który jest lekarzem. Przyjechał, nawodnił ją  
i odniosłam wrażenie, że jest lepiej. Zbliżała się godzina 
pierwsza w nocy. Poszłam do niej, bo zawsze, kiedy ją 
usypiałam, kładłam rękę na jej głowie i ona spokojnie 
zasypiała. 

Tym razem zaczęła ciężko oddychać, podnosić ręce  
i dziwnie się bronić. Zapytałam syna, co to znaczy. – Nie 
wiem – odpowiedział i poszedł do swojego gabinetu po 
jakiś lek. Wtedy przyszedł mąż i powiedział, że jest już 
dobrze, że Ania spokojnie oddycha.

Wróciłam do niej, ale spostrzegłam, że dziwnie bled- 
nie. Ania odchodziła. Piętnaście po pierwszej odeszła. 

Kiedy lekarz stwierdził zgon i Anię zabrali, pomyśla- 
łam sobie: „Boże, jak ja teraz będę żyła?”. Ale to nie była 
moja myśl. Nie ja zadawałam to pytanie. Słyszałam je ja-
koś w sobie. Ono nie było moje. Usłyszałam odpowiedź: 
„Rób dobrze”. I staram się robić dobrze. Postępować dobrze.

Nigdy nie przypuszczałam, że byłam z Anią, rośliną 
przecież, tak emocjonalnie związana. Bardzo przeżyłam  
jej śmierć. Pogrzeb był piękny. Pięć lat leżała, a na pogrzeb  
przyszło tylu ludzi z kwiatami. Kościół był wypełniony 
po brzegi. 

We wrześniu, pierwszy raz od wielu, wielu lat poje-
chałam na pięć dni do Krynicy Górskiej, żeby odpocząć.

Przedwczoraj Ania mi się przyśniła. Przyszła do mnie 
taka roześmiana, radosna. Rano się obudziłam i byłam 
bardzo szczęśliwa.

„Są sytuacje w życiu,
Od których uciec by się chciało.
Przeczekać, czas w ukryciu,
Zapomnieć o tym, co się stało”.

Dziś poszłam do „Galerii na górce”. Chodzę tam  
na zajęcia z ceramiki w ramach Uniwersytetu Trzeciego  
Wieku. Poprosiłam, aby mi pani instruktorka kupiła 
trochę glinki, bo chcę popracować w domu. Mam glinę, 
pewnie znowu coś ulepię i będę szczęśliwa. Może znowu 
napiszę wiersz, bo w moich wierszach jest moje życie. ■

(W tekście wykorzystaliśmy fragmenty wierszy  
Janiny Duszy ze zbioru „Bez Twojej pomocy…” wydanego 
w 2009 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Lesznowoli.)
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Pszczelarstwo w rodzie Gawrychów zapo-
czątkował najprawdopodobniej prapradziadek, 
gajowy w dobrach księżnej Zofii Czetwertyń-
skiej. Ponieważ jako gajowy miał pod swoją 
opieką tereny w różnych miejscowościach, bo  
księżna delegowała go w różne miejsca mająt- 
ku, we wsi szlacheckiej Skuły w powiecie tar- 
czyńskim poznał pannę – przyszłą praprababcię 
pana Adama. 

Ich syn Jan, pradziadek Adama Gawrycha, 
był także gajowym. Po swoim ojcu ule przejął  
i pasiekę rozwijał. 

Kiedy w latach 1930–1938 księżna Czetwer- 
tyńska przeprowadzała parcelację majątku, pra- 
babcia ziemię od księżnej kupiła i w Wilczej  
Górze, w miejscu gdzie do dziś mieszka rodzina  
Gawrychów, zaczęły się nowe dzieje rodziny. 
Pszczoły razem z pradziadkiem przywędrowa-
ły do gospodarstwa. 

Potem, naturalną koleją rzeczy gospodar-
stwo po ojcu przejął dziadek Wacław, a wraz  
z gospodarstwem pasiekę. Dziadek Wacław żył 
długo i chętnie uczył pszczelarstwa wnuczka, 
bo ojciec pana Adama jakoś do pszczelarstwa 
się nie garnął.

Kiedy gospodarstwo przekazywał synowi,  
było jasne, że pasieką będzie zajmował się Adam.  
I tak się stało. Kiedy ojciec pana Adama gospo- 
darstwo między synów dzielił, pasiekę przekazał  
Adamowi, bo ten bardzo lubił pracę przy ulach. 
Teraz pasiekę syna dogląda i nam ją pokazał. 

I tak pszczelarska tradycja w rodzinie Gaw-
rychów nie zamiera. Syn pana Adama, dziesię-
cioletni Piotr też z tatą przy pszczołach chodzi 
i zapowiada, że jak tylko dorośnie, będzie się 
pasieką opiekował. 

– Piotrek nawet ma dwa swoje ule. To taka  
tradycja rodzinna. Dziadek też tak robił. Za-
wsze mówił do mnie: „Idziemy do twojego ula”.

KIEDY PSZCZOŁY ŚPIĄ
Wprawdzie Gawrychowie są jeszcze rolnikami, mają ziemię, 

ale rolnictwem, odkąd stało się nieopłacalne, się nie zajmują. Kilka 
hektarów, jak mówi pan Adam, obrabia się tylko z sentymentu i po 
to, żeby ziemia nie zarastała krzakami. Ale ponieważ jest pasieka, 
to z myślą o pszczołach wysiewają wiele roślin miododajnych. 

Trochę rzepaku, przed nim jako przedplon i potem, po nim, jako  
poplon – facelię. Ziemia nie zarasta, a pszczoły mają z tego pożytek.  
Z wiosny to jeszcze tego pożytku jest dużo. Kwiaty kwitną, mlecze,  
później akacja, lipa. Wiosna jest obfita. Ale potem przychodzi taki 
okres, że jest sucho. Jest lato i już kwiatów brakuje. Kiedyś były 
łąki. Dziadek opowiadał, że każdy miał coś tam zasiane: jakieś 
warzywa, kwiaty, jakąś seradelę. 

Na łąkach było bardzo dużo kwiatów, rowy pozarastane zioła-
mi. Miodu było dużo. A teraz… 

– Kiedy zimą pszczoły śpią, też jest robota w pasiece. Trzeba 
iść, poodrzucać śnieg przed wylotkami, żeby miały dostęp do powie- 
trza. Bo jak śnieg zasypie wylotki, to w ulu nie ma wentylacji  
i pszczoły się poduszą. 

Zimą pszczoły w ulu są w takim jakby półśnie. Do środka  

ula nie zaglądamy, żeby się nie denerwowały. Nasłuchujemy. 
Jakimś małym otworkiem można coś zobaczyć. Sprawdzić czy 
się ruszają. W czasie zimy możemy przejrzeć sprzęt pszczelarski, 
przetopić stare ramki, naszykować nowe, zrobić kolejny ul lub 
wyremontować stary.

– Ja się pszczelarstwa nauczyłem z praktyki przy dziadku – mó- 
wi pan Adam. – Dużo pomagałem. Lubiłem to. On mi wszystko  
pokazywał, uczył, próbowaliśmy miodek prosto z ula. Miałem  
22 lata, gdy po śmierci dziadka musiałem się pszczołami zająć  
samodzielnie. Babcia mi dzielnie pomagała. Obecnie mocno  
wspiera mnie moja żona Anna. To ona odsklepia ramki i wiruje 
plastry z miodem.

Najstarszy ul po pradziadku jest z 1937 roku. Ma prawie  
80 lat. Inny mam z 1955 roku. W tej chwili mam od 20 do 30 uli. 
To zależy od tego, jak pszczoły przezimują. Jak jest ich dużo i do- 
brze przezimują, wtedy można sobie zrobić trochę odkładów i po- 
większyć pasiekę. Ale były takie lata, że nawet połowa pasieki 
potrafiła wymrzeć. Wszystko zależy od warunków. Teraz zimy się 
zrobiły byle jakie. Nie ma takiej normalnej, ujemnej temperatury, 
żeby pszczoły spały. Temperatura skacze, pszczoły się budzą i nie 
wiedzą, czy już pracować, czy jeszcze nie. Matki w międzyczasie 

zaczynają czerwić, a to jest bardzo niekorzyst- 
ne, żeby w zimę takie rzeczy się odbywały.

Proces czerwienia – wylęgania młodych 
pszczół – powinien się zakończyć pod koniec 
sierpnia. Gdy jest na przykład bardzo długa 
i ciepła jesień, to ten proces trwa zbyt długo, 
żeby pszczoły mogły się przygotować do se- 
zonu zimowego. 

Teraz na ugorach, które mamy, dużo jest 
nawłoci. Kiedyś tego nie było. To jest nowa 
bylina, która tu ma się dobrze.

Nawłoć pospolita to roślina wieloletnia. 
Jedni mówią na nią „polska mimoza”, inni „zło- 
ta dziewica”, jeszcze inni „złota rózga” czy 
„złotnik”. Nawłoć jest rośliną leczniczą. Szko-
dliwą dla bydła, ale bardzo dobrą dla pszczół. 
Kwitnie od kwietnia do września i jest rośliną 
miododajną. To, że okres kwitnienia ma tak 
długi, powoduje, że późno wybiera się miód  
i nie można pszczół dokarmiać. 

Panu Adamowi udaje się miód zbierać  
trzy razy do roku. Pierwszy wczesny, wiosen- 
ny – jak się kończy kwitnienie rzepaku.

 Potem jest akacja – lipa i wtedy jest drugi 
zbiór, a potem, już pod jesień, trzeci – wielo-
kwiatowy, nawłociowy. 

– Kiedyś eksperymentowałem z taką ro- 
śliną, która nazywa się lofant. Jest to roślina 
wieloletnia, która zakwita przed lipą i dostar-
cza pszczołom pożytku przez dwa miesiące. 
Ma posmak i zapach anyżkowy. Bardzo fajny 
miodek z tego był, taki bieluteńki, podobny  
do rzepakowego. 

Bardzo ładnie pszczoły na tym pracowały 
od rana do wieczora. Ale najczęściej sieję face-
lię, bo ona potrafi zakwitnąć dwa razy do roku. 
Przy roku mokrym, wilgotnym kwitnie długo. 

Ludzie powinni  
brać przykład z pszczół.  

Ul to jest harmonia,  
to podział obowiązków.

moja Lesznowola

…pszczelarska tradycja 
w rodzinie Gawrychów 

nie zamiera.
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Ale jak było sucho, to momentalnie uschła  
i skończył się pożytek. Pszczoły nie miały co 
robić. Nieraz jest tak, że roślina kwitnie i wyda- 
je się, że powinny pszczoły pracować, ale jak 
jest temperatura za wysoka, zasycha nektar  
i nic się nie dzieje.

LUDZIE I PSZCZOŁY
– Ludzie powinni brać przykład z pszczół. 

Ul to jest harmonia, to podział obowiązków.  
W pszczelej społeczności nie ma maruderów, 
leniuchów. Nie ma miejsca na zbędne czynno-
ści. Rządzi niepodzielnie królowa. Nie ma żad-
nej rady doradczej. Truteń jest tylko na chwilę. 
Jak jest niepotrzebny, wypędzają go z ula. 

To, co natura stworzyła, jest niesamowite. 
Cały ten mechanizm obronny. Jak pszczoły bro- 
nią gniazda, jak bronią królowej matki i jak  
w momencie zagrożenia poświęcają życie.  
Nie patrzą, że zginą. 

Dla dobra rodziny, gdy zjawi się intruz, 
pszczoła poświęca swoje życie. Wbija żądło 
tylko raz i ginie. Dostałem kilka razy. Głównie 
po rękach, bo twarz chronię. Najczęściej trafia-
ją pod oczy. Ja pracuję bez rękawiczek, bo mi 
przeszkadzają. Nieraz się dziwię, jak pszcze-
larz się ubiera od stóp do głów w jakiś pancerz. 
Jak rycerz wygląda i do takich malutkich 
pszczółek podchodzi…

Mam zwykłe ule warszawskie. Zwykłe, 
nieposzerzone. Nie są nadstawkowe. Jak prze-
glądam ule, to muszę mieć porządek. Pszczoły 
nie mogą chodzić po ramkach, staram się, żeby 
ich nie przygniatać. Jak są ule nadstawkowe, 
to pszczoły są często przygniatane. I dlatego 
ci pszczelarze używają rękawiczek. Bo jak on 
bierze cały korpus do góry, to pszczoły chodzą. 
Jak ja rameczki przekładam, to nigdzie nie cho-
dzą. Zresztą są wytresowane, grzeczne. Dymek 
się puści i wiedzą, że trzeba siedzieć cicho  
i spokojnie. 

Taki typ uli miałem zawsze. A poza tym 
myślę, że pszczoły mnie poznają. Czują zapach 
człowieka. Są zapachy drażniące i nawet jak  
z daleka ktoś przechodzi, to pszczoła go ugry-
zie. Może zapach potu, stres, zdenerwowanie 
– nie wiem. Ja wchodzę do pasieki, przechodzę 
koło ula i nie gryzą. Albo wyroją się, usiądą na 
drzewie, podchodzę do nich i nic się nie dzieje. 
A jak się dobrze podejdzie, to taki kokon moż-
na cały zsypać do worka lub do pudełeczka, 
które się nazywa rojowabik. 

Ramkę się wkłada do takiego pudełeczka  
i one czują miód i wchodzą. Różne są sposoby 
łapania takich roi w zależności od tego, gdzie 

się usadowią. Najlepiej, jak rój usiądzie gdzieś blisko ziemi.  
Czasami się wali w blachy albo gwizdkami gwiżdże, żeby się 
przestraszyły, usiadły i nie odlatywały. Dziadek też mi radził, że 
jak usiądą na gałęzi, to żeby je wodą zrosić. Wtedy myślą, że jest 
deszcz, i się nie ruszają. 

Opowiadał mi o swoim ojcu, że kiedyś wracał drogą i zoba- 
czył na drzewie rój pszczół. Wiedział, że musi je zabrać, ale nie 
miał w co. Więc wpadł na pomysł. Wsypał rój sobie za koszulę  
i tak przyniósł pszczoły do ula. Gdzieś tam go pożądliły, ale je 
przyniósł. Zresztą pszczoły w czasie rojenia są dosyć spokojne.

Ja mam swój patent. Znakuję matki i jak rój usiądzie na gałęzi 
– rodzina z matką oznakowaną, to potrafię odnaleźć ten znaczek 
– kropeczkę kolorową i po tym można ją zidentyfikować. Czas 
rójkowy jest od maja do lipca, wtedy pszczoły się dzielą i wypro-
wadzają. Najczęściej to stara matka bierze pszczoły ze sobą. Wpro-
wadzają się w nastrój rójkowy, jak do wesela. Czują jakąś potrzebę, 
żeby się rozdzielić i założyć nową rodzinę. Tak je natura stworzyła. 

 Kuzyni mojego taty do dziś mówią, że pamiętają z dzieciń-
stwa, jak dziadek wybierał miód. Przyjeżdżali do niego na wygry-
zanie odsklepin. Kawałków plastra z miodem prosto z ula. To się 
wysysa, wygryza tak jak gumę do żucia. To jest najlepszy miód, 
jaki może być. Prosto z ula, cieplutki, cieknący po brodzie. Pamię-
tam, że jak z dziadkiem chodziłem do pszczół, to zawsze kawałek 
mi jakiegoś plasterka odkroił. To było coś wspaniałego. Taki smak 
do końca życia się pamięta.

Podobno nasz cały ród Gawrychów wywodzi się z Kurpiowsz-
czyzny. I tam jest taka miejscowość: Gawrychy. Byliśmy tam. 
Kilku Gawrychów tam mieszka, ale czy spokrewnieni – trudno 
powiedzieć. Mnie i mojej rodzinie od lat dobrze jest tutaj. ■

Mnie i mojej rodzinie 
od lat jest tu dobrze.

moja Lesznowola



moja Lesznowola

Każda pora roku ma swoją barwę.  
Kolory są najbardziej wyrazistą oznaką 
zachodzących w przyrodzie przemian. 
Są przypisane do temperatury, do po-
czątku i końca życia roślin, do zmienia- 
jącej się pogody i położenia słońca. 
Są pierwszym i najszybszym skojarze-
niem. Jesień jest złota. 
To, co najpiękniejsze, szybko przemija. 
Przez krótką jesienną porę cały świat 
roślin stanął w płomieniach. Mimo 
tych wszystkich złotych barw, które 
nagle go wypełniły, stał się nostalgi- 
czny i smutny, jak zapowiedź czegoś 
nieuchronnego i niezmiennego. Zima 
tuż-tuż. Barwy zachowamy w pamięci.

W BARWACH 
JESIENI

Taras Prochaśko „Spalone lato”
„Pory roku istnieją po to, by nigdy się nie znudzić, dlatego tak szybko o nich zapominamy.  

W krótkim czasie zacierają się rysy ostatniego sezonu i kolejna jesień będzie równie 

olśniewająca, co ostatnia”.
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Kiedy skoszono kukurydzę  
na polach przy Słonecznej, w całej 
okazałości ukazały się dwie bar- 
dzo różne budowle. Jedna, znana 
wszystkim, bogata w formie, to 
Bank Spółdzielczy w Lesznowoli. 
Druga, wręcz ascetyczna, to siedzi- 
ba Spółki EPC Polska. Bank jest od 
lat, więc zainteresowała nas firma, 
która na frontonie budynku ma na- 
pis „EPC” i nazwy trzech marek 
znanych na świecie samochodów. 

Jaguar, Range Rover i Land Rover. 
Kierującym firmą jest Piotr Czar-
necki, który zapytany o to, kim jest 
Piotr Czarnecki, odpowiada jednym 
zdaniem: „Mężczyzną w średnim 
wieku, spod znaku Byka”.

Szukamy zodiakalnego znaku  
i już wiemy. Byki są zdecydowane, 
ambitne i uparte. Doprowadzają 
swoje zamierzenia do końca. Myślą 
w sposób rzeczowy i pragmatyczny. 
Mężczyzna spod tego znaku repre- 

zentuje typ ziemianina lub biz-
nesmena. I niech to nam na razie 
wystarczy. 

Dodajmy jeszcze dla porządku, 
że „mężczyzna w średnim wieku”  
wykształcenie zdobywał za wielką  
wodą. Marketing i zarządzanie studio- 
wał na Uniwersytecie w Wisconsin, 
a Master Business Administration 
(MBA) na Uniwersytecie Phoenix 
w USA. Pierwszy program był spon- 
sorowany przez rząd amerykański  

Było to w czasie jednego  
z rajdów na Bałkanach.  
Trasa prowadziła przez  
setki, a może tysiące hek- 
tarów równego jak stół  
ścierniska po kukurydzy.  
Widzieliśmy na horyzoncie  
punkt kontrolny. Jechaliśmy  
na pełnym gazie... I nagle  
w poprzek ścierniska rów.  
Na hamowanie było za późno…

      Mężczyzna  
w średnim wieku

i nastawiony na rozwój państw 
Europy Wschodniej. Doświadcze-
nie i wiedza tam zdobyte miały 
być pomocne w budowaniu nowej 
europejskiej gospodarki i w tworze-
niu nowych miejsc pracy w okresie 
przemian. Okazały się przydatne, 
gdy w 2004 roku powstawała firma, 
którą odwiedziliśmy.

DROGA DO LESZNOWOLI
Rozpoczęła się tuż przed wstą-

pieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Związane z tym zmiany ekonomicz-
ne zadecydowały o tym, że Zarząd 
Merial S.A.S. – jednego z wiodą- 
cych koncernów produkujących far-
maceutyki dla zwierząt – powierzył 
los swoich produktów na polskim 
rynku byłym pracownikom swojego 
przedstawicielstwa. Nasz rozmówca 
stał się inicjatorem zawiązania samo-
dzielnej spółki i stanął na jej czele. 

W marcu 2004 roku firma Vet-
-Trade Polska została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego jako 
spółka polskiego prawa handlowego. 
Wtedy to szef firmy Piotr Czarnecki 
zaczął rozważać wyjście z wynajmo- 
wanych magazynów i stworzenie 
Centrum Logistycznego, szukając 
jednocześnie miejsca, gdzie najle- 
piej firmę ulokować. 

– Mając świadomość, że dla fir-
my farmaceutycznej trzeba stworzyć 

centrum dystrybucyjne, wziąłem  
do ręki plany gmin położonych wo-
kół Warszawy – wspomina pan Piotr. 
– Wiedziałem, że firma nie może 
działać w centrum stolicy, bo prze- 
bić się przez Warszawę, bez wzglę-
du na kierunek dostaw, łatwo nie 
będzie. Po analizie planów braliśmy 
pod uwagę dwie gminy bliskie War-
szawy: Łomianki i Lesznowolę. 

Obie miały perspektywiczne  
plany zagospodarowania, miały tere- 
ny, które z pomocą banków były do 
nabycia, oferowały korzystne warun-
ki dla potencjalnych inwestorów.

Lesznowola miała jeszcze jeden 
atut. Perspektywiczne plany rozwo- 
ju węzłów komunikacyjnych. To zde- 
cydowało. Już w tamtych czasach 
Lesznowola miała dobre wyjazdy na 
wschód, zachód i południe, a plany 
inwestycji drogowych wskazywały  
na to, że będziemy mieli drogę otwar- 
tą na północ. I dziś ją mamy. 

Nie bez znaczenia był także pro-
fesjonalny kontakt z urzędem gminy. 
Wydziały architektury i komunikacji 

zlokalizowane w gminie i bardzo 
dobry z nimi kontakt dodawały Lesz- 
nowoli plusów. To wszystko było bar-
dzo istotne, bo umożliwiało relatywnie 
sprawne procedowanie spraw. 

Kiedy znaleźliśmy odpowiedni 
i rozwojowy teren, okazało się, że 
sąsiadem jest Bank Spółdzielczy, 
który jako dobry sąsiad udostępnił 
nam na początku budowy dostęp do 
wody i energii. 

Wybraliśmy Lesznowolę i nie ża-
łujemy, bo wkrótce gmina wciągnęła 
nas w życie miejscowej społeczno-
ści. Staliśmy się członkami Mazo-
wieckiego Związku Pracodawców 
w Gminie Lesznowola, zaczęliśmy 
uczestniczyć w pracach na rzecz dzie- 
ci niepełnosprawnych w Fundacji 
Dobrej Woli, poznawaliśmy ludzi  
i środowisko.

Będąc już od ponad dekady  
w gminie, przeszliśmy przez wiele 
zmian. Dziś, po zmianie nazwy, pod 
znakiem EPC Polska Sp. z o.o. mamy 
dwa światy. Jeden jest kontynuacją 
tamtej, farmaceutycznej drogi – to  

Dziś pod znakiem EPC Polska Sp. z o.o. mamy dwa światy.

Lesznowola miała jeszcze jeden atut. 
Perspektywiczne plany rozwoju węzłów 

komunikacyjnych. To zdecydowało.

fot. z archiwum prywatnego Piotra Czarneckiego
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logistyczna część firmy dostarczają-
ca na rynek produkty weterynaryjne. 

 – Drugi, który jak mówi pan 
Piotr, powstał z pasji, to serwis sa- 
mochodów marek 4x4, w tym Range 
Rovera i Land Rovera, a także po-
krewnego im Jaguara. Samochodów 
marek uznanych i wymagających. 
Ale nie tylko. Do serwisu zawijają 
różne auta, bo firma działa jak lekarz 
domowy – obsługuje całe rodziny.

RAJDOWA PASJA
Pasją Piotra Czarneckiego jest 

off-road. Co to jest off-road? To sport 
motorowy z wieloma odmianami, 
polegający na jeżdżeniu specjalnie 
przygotowanym samochodem po 
nieutwardzonych drogach i często 
docieraniu tam, gdzie pieszo byłoby 
trudno. Pan Piotr startuje w rajdach  
przeprawowych, czyli takich, podczas 
których pokonuje się rzeki, rozpadli- 
ny, strome podjazdy, ostre zjazdy, 

że brak jest w okolicy takiego serwi-
su, który by profesjonalnie przysto-
sowywał samochody do tego sportu  
i kwalifikowanej turystyki motorowej.

Jeździł wtedy Land Roverem, 
więc pomyślał, że można część nie-
wykorzystanych wówczas pomiesz-
czeń spółki wydzielić i stworzyć 
profesjonalny serwis samochodowy 
dla marek Premium. Także dla samo-
chodów z napędem na cztery koła.  
I tak oto powstał w Lesznowoli ser- 
wis Jaguara, Land Rovera, Range Ro- 
vera i innych określanych mianem 4x4.

Startując w krajowych i zagra-
nicznych rajdach przeprawowych, 
przywoził do firmy doświadczenia, 
bo nic tak nie uczy, jak doświadcze-
nie na własnej skórze. 

szutry, pola, lasy, tereny piaszczy- 
ste, błotne i bagienne, ale nieobca 
jest mu też turystyka 4x4 dostępna 
praktycznie dla wszystkich zainte- 
resowanych.

Ponieważ pan Piotr chętnie dzie- 
li się swoimi doświadczeniami, nic 
też dziwnego, że firma uczestniczy 
w organizacji rajdów i zlotów. Już 
w 2011 roku można było przeczytać 
w komunikacie kończącym sezon 
rajdowy, że w trzeciej edycji Polskiej 
Ligi Przeprawowej patronat nad jed- 
ną z rund – „Nocą Kormorana” w Eł- 
ku – objął lesznowolski serwis marek 
Premium. Od tego czasu „Nocy” było  
już pięć, a z każdą przybywało kon-
kurujących załóg. 

Doświadczenia zdobyte w tere- 
nie są w serwisie zarządzanym  
przez pana Czarneckiego wykorzy-
stywane w codziennej pracy, tak tej 
standardowej, jak i przy projektach 
indywidualnych. Trafiają tu bowiem  

JAK SIĘ ZBIERA 
DOŚWIADCZENIA

Rajd na Bałkanach zmierzał do 
końca. Na przedostatnim etapie trasa 
wiodła przez setki a może tysiące he- 
ktarów pola po zebranej kukurydzy.  
Ściernisko równe jak stół, w oddali 
majaczył punkt kontrolny z pomia-
rem czasu. Tomcat prowadzony przez  
pana Piotra pędził do tego punktu. 
Nagle przed rozpędzoną maszyną 
pojawił się ukryty w ściernisku rów. 
Szeroki na metr i głęboki niewiele 
mniej – do odwadnianie pól. Na ha- 
mowanie było za późno. Przód samo- 
chodu wpadł do rowu i samochód 
dachował po drugiej jego stronie. 

– Wisząc w pasach głowami  
w dół, popatrzyliśmy na siebie z pi- 
lotem: – Żyjesz? – Żyję. – Ja też. 

samochody tych, którzy chcą  
uczestniczyć zarówno w rajdach  
jak i w wyprawach turystycznych.  
A do takich wyjazdów samochód 
musi być przygotowany specjalnie, 
pod względem bezpieczeństwa, 
funkcjonalności i komfortu.

Natura pcha Byka ku nowemu.  
Nim pan Piotr przesiadł się za kiero- 
wnicę uprawiał lekkoatletykę, jeź- 
dził konno i grał w hokeja na trawie. 
Skończył też kurs szybowcowy,  
z którego zajęcia z nawigacji w spor- 
cie motorowym są jak znalazł. Trze- 
ba powiedzieć, że jak na jednego 
„mężczyznę w średnim wieku”  
to całkiem sporo. 

Samochodem jeździł od zawsze,  
ale przyszedł moment, kiedy „poko- 
nał krawężnik” i... zaczął jeździć tam, 
gdzie trudno dojść. Poznał przepra-
wę, a że błoto wciąga, zmodyfikował 
do przepraw swój własny samochód. 
Z czasem doszedł do wniosku,  

Wydostaliśmy się z auta i za- 
częliśmy się zastanawiać, jak samo-
chód postawić na koła. Mieliśmy 
wyciągarki, ale nie było ich do cze- 
go podczepić. Za kotwicę posłużyło 
koło zapasowe wkopane w ziemię 
(saperka jest nieodzownym wypo-
sażeniem). Doczepiliśmy do niego 
linki i wyciągarkami, przez progi 
postawiliśmy samochód na koła. 

Ruszyć jednak nie mogliśmy,  
bo gdy samochód leżał na dachu,  
olej spłynął do cylindrów. Trzeba 
było odczekać, aż spłynie z powro- 
tem do miski olejowej, a potem za-
cząć wykręcać i suszyć świece. Było 
ich osiem. Osuszyliśmy, przedmu-
chaliśmy silnik, świece trafiły na 
swoje miejsce i spróbowaliśmy auto  
odpalić. Nie udało się. Trzeba było 
jeszcze raz wykręcić świece, jeszcze 
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26 załóg w fabrycznych samocho-
dach terenowych (czytaj SUV-ach). 
Po drodze był trial, kontrola służb 
drogowych i palący się mały fiat. 
Najszybsza załoga pokonała ten tor 
przeszkód w dwie i pół godziny,  
a więc nie było łatwo, ale było na 
co popatrzeć. 

SAMOCHÓD WYPRAWOWY
Do serwisu w Lesznowoli 

przyjeżdżają klienci, którzy tak jak 
właściciel serwisu, pokochali dalekie 
wyprawy. Przygotowanymi do wy-
praw samochodami jeżdżą na Bałka-
ny, pokonują trasę transsyberyjską aż 
do samej Kamczatki, wyprawiają się 
do Islandii i krajów skandynawskich.

Czego potrzebują do takiej 
wyprawy? Samochodu odpowiednio 
przygotowanego. Poza tym wszyst-
kim, o czym pomyślał producent, war- 
o zabezpieczyć i wzmocnić układ 
hamulcowy, zabezpieczyć podwozie  
i podzespoły samochodu przed kamie- 
niami i głazami, doposażyć samochód  
w blokady, które będą pomocne, gdy 

raz przeczyścić, wkręcić i poprosić 
„Tomcia”, by zaskoczył. Zaskoczył, 
ale wkrótce okazało się, że nasz 
Land Rover skręca tylko w prawo. 

Kiedy wpadliśmy do rowu, wy- 
gięliśmy drążek kierowniczy. Nastą-
piła też awaria skrzyni biegów, bo 
automatyczne skrzynie nie lubią,  
jak nie mają oleju. Spaliliśmy sprzę-
gło i tak zakończyła się nasza jazda. 

Wyciągnęliśmy wnioski, jak  
to wszystko wzmocnić, poprawić  
i jak jeździć.

Na innym z rajdów byliśmy na 
trawersie, czyli jechaliśmy samocho-
dem w poprzek stoku o kącie nachy-
lenia ok. 50 stopni. Ja prowadziłem, 
a pilot stał na progu i balastował sa- 
mochód jak łódź na falach. W pew-
nym momencie stwierdził, że nie da 
rady, że jest po prostu za lekki. Auto 
zaczęło się unosić. Zdążył krzyknąć: 
„muszę puścić”… i puścił. Zesko-
czył. Auto przetoczyło się na lewy 

samochód ugrzęźnie w rozmiękłej 
ziemi, czy w wyciągarki, które po- 
mogą wyciągnąć go z opresji. Nie 
bez znaczenia jest rozmieszczenie 
bagażu i własna baza noclegowa  
– np. namiot dachowy.

Ponieważ wyprawy są dalekie,  
warto pomyśleć o wyciszeniu samo- 
chodu. Są kierowcy, którzy wybierając 
się w trasy ekstremalne, doposażają 
samochody w klatki bezpieczeństwa, 
zarówno te wewnętrzne jak i zewnę- 
trzne, a także w powiększone zbior-
niki paliwa, pozwalające na przejazd 
bez tankowania ok. 1500 km.

– Jeśli ktoś poważnie myśli  
o kwalifikowanej turystyce, to war- 
to wyposażyć samochód w urządze-
nia wytwarzające napięcie 220 V,  
bo to pozwala na stosowanie kuchen- 
ki elektrycznej, lodówki czy dodatko- 
wego oświetlenia – mówi pan Piotr.

– Trzeba też pamiętać, że te 
samochody są najczęściej jednocze- 
śnie sypialniami. Mają warunki 
pozwalające na codzienną toaletę 
i na wzięcie prysznica po trudach 

bok, dach, prawy bok, koła, lewy 
bok i zatrzymało na dachu. 

Na szczęście było to wśród drzew,  
więc szybko można je było postawić 
na koła, odpalić i pojechać dalej. 

Kiedy jako firma uczestniczymy 
w Piaseczyńskich Dniach Techniki 
i odwiedzamy Zespół Szkół Mecha-
nicznych w Piasecznie, pokazujemy 
nasze samochody. Nasze udoskona-
lenia, zabezpieczenia. Na podstawie 
własnych doświadczeń opowiadamy 
o bezpieczeństwie jazdy. Pokazuje- 
my, jak zbudowane są klatki bezpie- 
czeństwa – które w powyżej opisanych  
„przygodach” odegrały główną rolę, 
zachowując kierujących w zdrowiu.

Propagowaniu bezpieczeństwa 
służyć mogą różne okazje. Na roczni- 
cę powstania firmy zorganizowali- 
śmy rajd szkoleniowy w naszej gmi-
nie. Na szesnastokilometrową trasę 
po drogach polnych, leśnych i asfal-
towych Magdalenki wystartowało 

podróży. Są więc wyposażone 
w dodatkowe zbiorniki na wodę.
Wprawdzie zapuszczamy się często 
w tereny dziewicze, surowe, ale to 
nie znaczy, że po trudach podróży 
nie należy się podróżnikom cywili-
zowany odpoczynek. 

A co robimy dla innych użytko- 
wników? Zapraszamy ich na przeglą-
dy okresowe, naprawy mechaniczne, 
elektryczne, elektroniczne, wymiany 
opon czy też – jak na Premium przy-
stało – auta SPA. Każdemu według 
potrzeb. Nie ograniczają nas możli-
wości, bo każde zlecenie rozpatruje-
my w kategoriach bezpieczeństwa  
– niezawodności – komfortu i este-
tyki. Innymi słowy, każdą naprawę 
można podzielić na etapy – jak rajd 
czy naukę. 

I na tej informacji kończymy 
nasze spotkanie. Teraz jadąc przez 
Lesznowolę, będą Państwo wiedzieli, 
co to za firma jest obok banku i kto 
nią kieruje. ■

…nic tak nie uczy, jak doświadczenie 
na własnej skórze.
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Triathlon to zgodnie 
z definicją wszech-
stronna dyscyplina 
sportowa, będąca 
kombinacją pływania, 
kolarstwa i biegania. 
Zawodnik najpierw 
płynie, potem jedzie 
na rowerze, a kiedy  
z roweru zsiądzie, za-
czyna bieg. Zwycięża 
ten, kto uzyska naj-
krótszy czas potrzeb-
ny na pokonanie dy-
stansu i zmiany stroju 
i sprzętu. Dlaczego  
o tym piszemy?  
Bo w tej dyscyplinie 
mamy swojego czło-
wieka, który jak twier-
dzą ci, co się na spo-
rcie znają, zapowiada 
się na złote dziecko 
polskiego triathlonu.

Spotykamy się kilka dni po powrocie Miłosza  
Sowińskiego z Mistrzostw Świata w Australii. Przy- 
chodzi na spotkanie w towarzystwie ojca, Marcina 
Sowińskiego, bo jak się w czasie rozmowy okaże, tata 
często towarzyszy mu na zawodach. Sam jest czyn- 
nym sportowcem, uprawia triathlon i do tej dyscypli- 
ny Miłosza zachęcił.

To, że Miłosz uprawia triathlon, jest trochę dziełem 
przypadku. To, że został sportowcem, już nie. Cała ro- 
dzina – ojciec, mama, siostra – jest związana ze sportem. 
Mało tego, to ludzie, którzy doskonale wiedzą, co dla 
kondycji człowieka znaczy ruch i do takiego ruchu za-
chęcają nie tylko znajomych.

RODZINNA HISTORIA TRIATHLONU 
– To wszystko zaczęło się 26 lat temu na Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tam, gdzie te- 
raz studiuje Miłosz – wspomina pan Marcin. W mojej 
grupie był kolega, który trenował triathlon. Ja trenowałem 
pływanie. Któregoś dnia rzucił ot tak, ni to propozycję, 
ni to pytanie: „A może byś spróbował sił w triathlonie”? 

Pojechaliśmy pod Poznań nad jezioro Rusałka, zgło-
siłem się i wystartowałem. Prawdę mówiąc, nie bardzo się 
przygotowywałem do tej pierwszej próby, choć kupiłem 
rower wyścigowy, bo takiego nie miałem. Traktowałem 
to kompletnie na luzie. To było pół Ironmana.

Tu muszę wyjaśnić tym, którzy się triathlonem  
mniej interesują, że Ironman są to zawody triathlonowe 
organizowane przez World Triathlon Corporation. Wy-
ścigi organizowane są na dystansach: 3,8 km pływanie, 
180 km jazda na rowerze i 42,195 km bieg. Pół Ironma- 
na to połowa tego dystansu.

To moje pierwsze pół Ironmaǹ a nie było sukcesem. 
Gdy ukończyłem jazdę na rowerze, kolega spojrzał na 
mnie i powiedział: „Odpocznij. Nie spiesz się, poczekaj”. 

Poczekałem. Przyniósł mi colę i biszkopty. Musiałem 
marnie wyglądać. Ale ten zastrzyk energii zrobił swoje. 
Mogłem ruszyć do biegu. Pierwsze okrążenie kolega na 
wszelki wypadek ze mną przeszedł, a potem pobiegłem. 
Mój czas wyniósł coś około sześciu godzin. Nie było się 
czym chwalić, ale gdy ukończyłem zawody, doznałem 
uczucia euforii. Było fajnie. Nie byłem wcale zmęczony. 
I na tym się skończyło. 

Po dwudziestu latach spotkałem kolegę. – Wiesz,  
ja teraz wyczynowo zajmuję się sportem – oznajmił mi 
na powitanie. Popatrzyłem z niedowierzaniem. – A co  
to za dyscyplina? – spytałem. – Triathlon. – Triathlon?  
– Startowałem kiedyś w triathlonie, więc może… Aku- 
rat zbliżał się czas kultowej imprezy Susz Triathlon. 
Zacząłem się do niej trochę przygotowywać.

Miłosz mówi do mnie: „Wiesz tata, może i ja w tym 
Susz-u bym wystartował?”. 

Tu musimy wspomnieć, że Miłosz jak to się mówi, 
był już sportowcem całą gębą. W naszej gminie upra-
wiał judo, grał w piłkę nożną, w siatkówkę w drużynie 
MUKS Krótka, pływał, jeździł na deskorolce, rowerze, 
grał w tenisa i, jak mówi, trochę biegał. 

Trochę, to znaczy, że startował w gminnych bie- 
gach przełajowych i dostał się nawet do etapu między- 
wojewódzkiego. Najsłabiej było z pływaniem, bo nie 
pływał wyczynowo, tylko dla siebie. Ale gdy podjął 
decyzję, że w Susz-u wystartuje, poszedł kilka razy na 
basen. – Kupiliśmy nawet piankę, bo w piance pływa  
się łatwiej i szybciej – wspomina tata Miłosza. 

– W czerwcu wystartowaliśmy obaj w triathlonie  
w Suszu. Każdy z nas ukończył swoją konkurencję, 
fajnie wyszło, ale co z tym dalej zrobić?

Znaleźliśmy portal Akademia Triathlonu i zaczęli- 
śmy obaj trenować triathlon pod okiem trenera.
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SZCZĘŚLIWA AUSTRALIA
Start w Australii był dla Miłosza zwieńczeniem 

pasma sukcesów, które go na ten kontynent zaprowadzi-
ły. Aby jako zawodowiec wystartować w Mistrzostwach 
Świata, musiał z sukcesem przejść przez kwalifikacje. 
Rozpoczął od trzeciego miejsca podczas Ironman 70.3 
w Gdyni. Warto wspomnieć, że Miłosz był pierwszym 
w historii i jak dotąd jedynym Polakiem, który stanął 
na podium Ironman 70,3. Potem było podium w Korei, 
czwarte miejsce w Turcji i siódme w Barcelonie. 

– Musiałem wykonać pięć startów, aby załapać się  
do pierwszej w rankingu światowym pięćdziesiątki piąt-
ki zawodników, i to się udało. Jechałem więc do Australii 
z przekonaniem, że start w Mistrzostwach Świata w gro- 
nie najlepszych to nagroda za całą moją ciężką pracę. Do 
tej pory, startując na zawodach europejskich czy w Azji, 
nie miałem takiej okazji, bo najlepsi na te zawody nie 
przyjeżdżają – mówi Miłosz.

– Po cichu, porównując wyniki z lat poprzednich, 
liczyłem, że może uda mi się trafić do pierwszej piętna- 
stki, może dziesiątki, bo w świetle tych wyników było 
mnie na to stać. Niestety zderzyłem się z rzeczywistością.  
Poziom tegorocznego triathlonu na dystansie połowy Iron- 
mana poszybował ostro w górę. Różnica między pierw-
szym a dziesiątym zawodnikiem wynosiła zaledwie pięć 
minut, podczas gdy w latach poprzednich ponad dwa ra- 
zy więcej. To znaczy, że poziom był bardzo wysoki.

Ostatecznie zająłem 29. miejsce. Wstydu nie było,  
ale szału też nie. Ja swoje zadanie zrealizowałem i z pew- 
nością godnie reprezentowałem Polskę. Szczerze powiem,  
że byłem zadowolony.

– Panowie Marcin i Miłosz z reguły jeżdżą na zawo- 
dy razem. Im Miłosz jest lepszy, tym tata ma poważniejsze  
alibi. Jedzie z Miłoszem, żeby mu dać wsparcie zarówno 
psychiczne, jak i logistyczne. Słowem, jest wiele powo-
dów, dla których tata musi jechać z synem. Obu panom 
to na razie bardzo odpowiada.

Na obozy Miłosz jeździ z trenerem, na zawody z tatą. 
Do Australii wybrali się na dwa tygodnie przed startem, 
ale kilka dni później doleciał trener. Były to przecież 
Mistrzostwa Świata.

– Pierwsze trzy dni – wspomina Miłosz– były dość 
dziwne. Najgorzej było ze snem. Z uwagi na różnice cza-
sowe o 18.00 czy 19.00 kompletnie człowieka ścinał sen. 
Jednego dnia poszedłem spać o 18.00, a rano obudziłem 
się kompletnie nieprzytomny. 

 – A to ciekawe – wtrąca pan Marcin – bo kiedy w ubie- 
głym roku na jesieni byliśmy z Miłoszem w Korei, kom- 
pletnie nie było czasu na to, by się zaaklimatyzować. 
Przylecieliśmy w piątek po południu, a w niedzielę rano 
był start. I to nie było złe, Miłosz był trzeci. Do drugiego 
miejsca zabrało mu zaledwie 20 sekund.

Jednak klimat Australii jest zupełnie inny. Byliśmy 
tam przecież zimą, a słońce piekło tak, że po półgodzin-
nym spacerze po plaży wróciliśmy do hotelu spaleni słoń- 
cem, a temperatura nie przekraczała plus 22 stopni. Cały  
czas czuło się takie dziwne zmęczenie. Specjaliści mówią,  
że przed startem w zawodach powinno się do Australii 
przyjeżdżać miesiąc wcześniej. Zawodowcy przyjechali 
na te mistrzostwa na trzy tygodnie przed startem.

TO NIC TRUDNEGO
Jak już wspomnieliśmy, triathlon 

to pływanie, jazda na rowerze i bieg. 
Nie ma takich zawodników, którzy są  
dobrzy we wszystkich dyscyplinach. 
Ktoś lepiej biega, a ktoś inny jest moc- 
niejszy w jeździe na rowerze czy szyb- 
szy na basenie. 

W triathlonie najkrócej trwa pły-
wanie, a najdłużej jazda na rowerze. 
Na rowerze można najwięcej zyskać 
albo najwięcej stracić. Ale dla wielu 
najgorsza jest dyscyplina czwarta.  
To brzmi może trochę niedorzecznie 
– triathlon i czwarta dyscyplina,  
ale tą czwartą, bardzo ważną i czę- 
sto decydującą o powodzeniu całego 
startu dyscypliną jest odżywianie. 

– Pamiętam – mówi pan Mar- 
cin – jak dostawaliśmy zalecenia od 
trenera: „Dziś jazda na rowerze i na-
uka odżywiania. Musicie się nauczyć 
jeść tak, jak będziecie chcieli jeść 
podczas zawodów”. 

 Jeden z zawodników startujących  
od lat w Ironmanie – dodaje Miłosz 
– mówi, że jest to wyścig jedzenia. 
Przegapisz czas jedzenia, ominiesz 
jakiegoś „żela”, przegapisz stację  

z piciem – będziesz „umierał”,  
będziesz musiał zejść z trasy. Nie 
dasz rady. Ten „żel” to płynna ener- 
gia, którą musi dostać organizm. 
To zazwyczaj coś w rodzaju kisielu 
wyciskanego z tubki.

Są zawodnicy, którzy nie potrafią 
przyjmować na dłuższym dystansie 
żelu, inni nie potrafią jeść bananów, 
nie potrafią w czasie zawodów i pod- 
czas ogromnego wysiłku nic przeł- 
knąć. Są i tacy, którzy biorą na drogę  
kanapki ze schabowym, jedzą pod-
czas jazdy na rowerze, bo inaczej 
nie potrafią. Nie są w stanie przez 

Miłosz jest pierwszym w historii  
i jak dotąd jedynym Polakiem, który 

stanął na podium Ironman 70,3.
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dwanaście godzin żywić się żelem. 
 – Przyznam, że dla mnie to jest najtrudniejsze  

– mówi tata Miłosza. – No i temperatura. Temperatu- 
ra podczas biegu może wszystko wywrócić. 

 – W tym roku na zawodach w Suszu było ponad 
trzydzieści stopni i ogromna wilgotność powietrza  
– wspomina Miłosz. – Myślałem, że wykończę się na  
rowerze. Zawodnicy po biegu wpadali na metę i tra- 
cili przytomność. Szaleństwo.

 – Ja jednak znajomych namawiam do uprawia- 
nia sportu – mówi pan Marcin, a Miłosz przytakuje.  
– Przecież nie chodzi o wynik. Chodzi o ruch. Nikt nie 
musi od razu wyczynowo uprawiać jakiejś dyscypliny. To 
nie musi być triathlon. Wystarczy szybki spacer. Kiedy 
ktoś mi mówi: „Wiesz, triathlon to nie dla mnie”, to ja 

pytam: – Przepłyniesz 400 metrów? – A ile to base- 
nów? – 16 małych lub 8 dużych. – A, to przepłynę.  
– No dobrze, a na rowerze nie przejedziesz 15 kilome-
trów? – Oczywiście, że przejadę. Spokojnie. – A nie 
przebiegniesz 3 kilometrów, przecież nie musisz się 
ścigać? – Przebiegnę. – No to masz już triathlon. Spró- 
buj. – A gdy spróbują, to już nie odpuszczą, bo to bar- 
dzo wciąga. 

Miłosz od początku listopada przygotowuje się do 
startów w przyszłym roku. Przed nim największe wy-
zwanie. Przygotowania olimpijskie i Igrzyska Olimpij-
skie w Tokio. Może przywiezie do Lesznowoli medal? 
Tego mu z całego serca życzymy. Skoro zapowiada się 
na złote dziecko polskiego triathlonu, niech tym złotym 
dzieckiem zostanie. ■

…w triathlonie 
czwartą, bardzo 
ważną i często 

decydującą  
o powodzeniu 
całego startu 

„dyscypliną” jest 
odżywianie. 
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Przyjaciel 

…zanim podejmiesz osta-
teczną decyzję, czy wziąć 

psa, pomyśl, że bierzesz do 
domu żywą istotę, która 

będzie towarzyszem Twoim 
lub Twojej rodziny przez 
kilka – kilkanaście lat.

Psy jak ludzie. 
Mają różne  
charaktery  

i prowadzą różny 
tryb życia.

Obiecaliśmy, dotrzymujemy 
słowa. W poprzednim numerze 
„mojej Lesznowoli” zamieścili- 
śmy tekst, który powstał po roz- 
mowie z Jakubem Farkowskim, 
który zajmuje się dogoterapią. 
Tekst kończyło jednozdaniowe 
podsumowanie. „Nasze spot- 
kanie z Jakubem Farkowskim 
było przypadkowe, ale na tyle 
inspirujące, że wspólnie doszli-
śmy do wniosku, że skoro w na- 
szej gminie tak wiele osób ma 
psy, to trzeba im podpowiedzieć, 
jak postępować, by pan i pies 
byli z siebie zadowoleni”.  
Dziś pierwszy odcinek cyklu. 

Drogi Czytelniku, jeśli zastanawiasz się, czy kupić 
lub wziąć psa ze schroniska, nim podejmiesz ostateczną 
decyzję na tak, pomyśl, że bierzesz do domu żywą istotę, 
która będzie towarzyszem Twoim lub Twojej rodziny 
przez kilka – kilkanaście lat.

Nie jest to rzecz, którą, gdy się znudzi, można od- 
stawić na bok, schować do schowka, wynieść na strych. 
To żywe, mądre, inteligentne stworzenie, któremu musi- 
my poświęcić dużo czasu i uwagi. Spacery, szkolenia, 
treningi, leczenie, pielęgnacja itp. Bez względu na pogo- 
dę, porę dnia, porę roku. Przy padającym śniegu, dwu-
dziestostopniowym mrozie, czy w czasie deszczowego 
dnia też trzeba iść na spacer. 

Nadaktywny, niewybiegany labrador sieje większe 
spustoszenie w domu, jeśli właściciel przez złą pogodę 
nie zapewni mu odpowiedniej ilości ruchu i/lub wysiłku 
intelektualnego. 

– No, bo niby dlaczego, jeśli normalny spacer trwa 
godzinę, dziś mój Pan stwierdził, że wystarczy mi tylko 
5 minut na załatwienie się, bo mu pada na głowę i jest 
błoto? – Pies tego nigdy nie zrozumie.

KLAMKA ZAPADŁA
Jeśli poważnie przemyślana decyzja o przyjęciu psa 

pod swój dach jest podjęta, należy pamiętać o kilku pod-
stawowych sprawach.

Psy jak ludzie. Mają różne charaktery i prowadzą 
różny tryb życia. Jedni są bardziej, inni mniej aktywni. 
Jedni mają więcej wolnego czasu, inni mniej. Jedni mają 
dzieci, inni nie. 

Dokładnie tak samo jest z psami. Przez tysiące lat 
procesu udomowienia, psy z pomocą ludzi i ich umie-
jętności hodowlanych wykształciły przeróżne cechy, 
zarówno te zewnętrzne, jak i cechy charakteru.

Wybierając rasę odpowiednią dla siebie, nie należy 
w pierwszej kolejności skupiać się na wyglądzie, tylko 
na charakterze danego psa i tym, czy jesteśmy w stanie 
zapewnić mu odpowiednie warunki funkcjonowania. 

Dla kogoś, kto pracuje kilkanaście godzin na dobę, 
ma 28-metrową kawalerkę na jedenastym piętrze, pies, 
który ma duże zapotrzebowanie na ruch i bliskość wła-
ściciela, nie jest odpowiednim wyborem. 

Zwolennicy psiego posłuszeństwa nie powinni wybie-
rać psa mającego silny charakter, który nie jest przyzwy-

czajony do bliskiego kontaktu z człowiekiem. 
Wybór powinien zostać dokonany w oparciu o własne 

potrzeby, styl życia, możliwości czasowe i predyspozycje 
psa do przejawiania interesujących nas cech. Chodzi o to, 
żeby dla obu stron relacja była pozytywna i przyjemna.

SZCZENIAK Z HODOWLI
Jeśli już zdecydowaliśmy się na konkretną rasę,  

czyli wiemy, jakiego psa chcemy mieć, możemy zacząć 
szukać hodowli. Te, które są zarejestrowane w Związku 
Kynologicznym dają gwarancje, że rodzice szczeniąt są 
w 100% rasowi. 

Jest to o tyle istotne, że związek dopuszcza do roz- 
mnażania tylko te psy, które ściśle odzwierciedlają wzo-
rzec danej rasy i są zdrowe. Kupując np. golden retrievera 
czy labradora, możemy być pewni, że jego rodzice są 
badani na obecność dysplazji stawów biodrowych, która 
jest uwarunkowana genetycznie. Istnieje wiele chorób  
i schorzeń, które są przekazywane potomstwu genetycz- 
nie. Do rozmnażania dopuszczane są tylko osobniki, któ- 
re zostały przebadane i są zdrowe. Warto o tym pamiętać. 

Jeśli ktoś decyduje się kupić psa z tzw. pseudoho- 
dowli, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma 
żadnej pewności co do stanu zdrowia danego szcze- 
nia-ka. Często u psa kupionego tanio, „okazyjnie”  
z takiej hodowli, w miarę upływu czasu mogą ujawnić 
się problemy zdrowotne. 

Istotne też jest to, aby przed zakupem psa mieć mo- 
żliwość poznania rodziców szczeniaka. Mamy wtedy 
pewien zarys tego, jak mały psiak będzie się zachowy-
wał, gdy dorośnie.

Jeśli chcemy wybrać z miotu psa, którego charakter 
będzie odpowiadał naszym potrzebom, warto zabrać 
ze sobą doświadczonego behawiorystę, który przepro-
wadzi testy szczeniakom. Zwiększamy wtedy prawdo-
podobieństwo tego, że pies, gdy osiągnie dojrzałość, 
będzie prezentował interesujące nas cechy.

 Warto jednak pamiętać o istotnym zastrzeżeniu. 
Tego typu testy wykonuje się psom w wieku ok. 6-7 
tygodni. Nie są one wyrocznią. Zwiększają jedynie pra- 
wdopodobieństwo wyboru odpowiedniego osobnika. ■

pies
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ZDROWIE 
ZAMKNIĘTE 
W ŁUPINIE

Włoskie i laskowe, arachidowe, piniowe, pekan i makadamia, pistacjowe  

i migdały – każdy orzech jest inny i ma inne właściwości. Każdy też ma swoich  

zagorzałych wielbicieli, którzy w wolnej chwili lubią pochrupać sobie coś dobrego. 

W małych i większych skorupkach kryje się bogactwo witamin i minerałów. Orzechy  

są najbardziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Warto po nie sięgać i je rozgryzać. 

Jesień zrzuciła już orzechy z drzew i krzewów. Teraz pora, by królowały na stole.

ORZECHY LASKOWE
Są skarbnicą potasu, 
który reguluje ciśnie-
nie krwi. Zawierają 
sporo błonnika oraz 

nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które ob-
niżają poziom „złego” 
cholesterolu. W orze-

chach laskowych można 
znaleźć także niemało 

witamin z grupy B, które 
wzmacniają nerwy, oraz 
wapnia i fosforu – pier-
wiastków, które odpo-

wiadają za mocne kości 
i zęby. Warto zwrócić 

uwagę na sporą w nich 
zawartość witaminy E, 

czyli „witaminy młodości 
i płodności”. Są także 

źródłem cennych mine-
rałów: fosforu, wapnia, 
magnezu, miedzi, cynku 

i manganu. 

ORZECHY WŁOSKIE 
Są źródłem steroli ro-
ślinnych, ale głównie 
jednonienasyconych  
i wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, 
które obniżają stężenie 
złego cholesterolu LDL. 
Jedzenie orzechów po-

prawia trawienie  
i ciśnienie krwi. 

Orzechy wykazują 
właściwości przeciw-

zapalne, odtruwające, 
przeciwkrwotoczne, 
ściągające na błony 

śluzowe, grzybobójcze. 
Zawierają wysokie stę-
żenie kwasów tłuszczo-
wych z grupy omega-3, 

są bogate w błonnik, 
witaminy z grupy B, 

magnez, przeciwutle-
niacze (witaminę E). Są 
bardzo dobrym źródłem 
manganu, miedzi oraz 

minerałów. Wspomagają 
pracę mózgu, pamięć 

i koncentrację.



moja Lesznowola

SKŁADNIKI
20 zielonych orzechów włoskich, 60 dag cukru, 1 litr wódki 40%

Oczyszczone orzechy pokrój w cieniutkie plasterki i przełóż do 
gąsiorka. Zalej wódką, zamknij dokładnie i odstaw w ciepłe, ciemne 
miejsce na dwa miesiące. Po dwóch miesiącach przecedź przez sito 
(pamiętaj, żeby nie było metalowe), wyciśnij dokładnie orzechy, dodaj 
cukier, zamknij gąsiorek i odstaw na dwa lub trzy tygodnie, aby cukier 
się rozpuścił. Przefiltruj trunek przez bibułkę filtracyjną i przelej do 
butelek. Dokładnie zakręć i odstaw, aby nalewka orzechowa nabrała 
charakteru na co najmniej trzy miesiące.

NALEWKA ORZECHOWA  
(WARTO ZAPAMIĘTAĆ  

NA PRZYSZŁY ROK)

SKŁADNIKI
Ciasto: 20 dag masła, 30 dag mąki, 2 łyżki cukru, 2 żółtka, łyżka 
śmietany
Krem: 10 dag masła, 20 dag mleka w proszku, po 5 dag posiekanych 
orzechów: włoskich, laskowych, migdałów i kilka pistacji

Przygotuj ciasto: miękkie masło, mąkę, żółtka, cukier i śmietanę 
wymieszaj mikserem. Wyłóż na posypany mąką stół i szybko zagnieć. 
Z ciasta uformuj kulkę, owiń folią i włóż do lodówki na godzinę. Przy-
gotuj foremki na babeczki: posmaruj tłuszczem i obsyp tartą bułką.
Po godzinie wyjmij ciasto z lodówki, rozwałkuj na grubość 1/2 cm  
i wylep nim foremki. Włóż do piekarnika rozgrzanego do tempera-
tury 180 st. C i piecz przez 15 minut. Pora na krem: masło rozpuść, 
zmiksuj z mlekiem w proszku (dosyp taką ilość mleka, by masa była 
dość gęsta), na koniec dodaj posiekane migdały, orzechy i wymieszaj. 
Nakładaj do ostudzonych babeczek. Na wierzch możesz posypać 
rozkruszone pistacje.

SKŁADNIKI
20 dag mąki, 3 łyżki cukru pudru, żółtko, 10 dag masła, 30 dag 
orzechów włoskich, 6 łyżek cukru, 2 łyżki wody, 2 łyżki miodu i polewa 
czekoladowa

Przygotuj ciasto: masło posiekaj z mąką i rozetrzyj w palcach.  
Dodaj cukier, żółtko i wodę, zagnieć kruche ciasto. Włóż do lodówki 
na godzinę. Po schłodzeniu rozwałkuj na grubość ok. 1/2 cm.
Wylep nim formy na tartę, włóż do piekarnika rozgrzanego do tem- 
peratury 200 st. C i piecz, aż uzyska złoty kolor. Orzechy przełóż na 
patelnię, praż przez minutę i przesyp na talerz. Rozpuść cukier z mio- 
dem i dodaj orzechy. Przesmaż, mieszając. Częścią polewy czekola-
dowej posmaruj ostudzoną tartę. Na wierzch wylej masę orzechową. 
Potem wierzch oblej pozostałą masą czekoladową.

ORZECHOWA TARTA  
Z POLEWĄ CZEKOLADOWĄ

SKŁADNIKI
1/2 kg orzechów włoskich w połówkach, 200 g cukru, 6 łyżek mleka,  
1 łyżeczka aromatu waniliowego, 2 łyżeczki cynamonu mielonego, 
1/4 łyżeczki soli

Połówki orzechów wyłóż na blachę do pieczenia i wstaw do pie- 
karnika rozgrzanego do temperatury 175 st. C. Piecz przez około  
8 do 10 minut – do momentu, kiedy orzechy zaczną brązowieć. 
W rondlu wymieszaj cukier z cynamonem, solą i mlekiem. Gotuj  
na średnim ogniu przez 8 minut, lub do momentu, kiedy mieszanina 
osiągnie etap miękkiej kulki. Zdejmij z ognia i od razu dodaj aromat 
waniliowy. Teraz dosyp orzechy i dobrze wymieszaj, aby wszystkie 
oblepiły się słodką masą. Rozłóż je na pergaminie. Teraz musisz  
je od siebie rozdzielić. Ostudź. Aby przechować je dłużej przełóż  
do szczelnego pojemnika.

KANDYZOWANE 
ORZECHY WŁOSKIE, CZYLI 

COŚ NA ZĄB

BABECZKI  
Z ORZECHAMI



moja Lesznowola

„Nie osiągniesz umiejętności bez ćwiczeń” – mówi stare chińskie przysłowie.  
Michał Borawski, wielokrotny złoty medalista w sztukach walki, potraktował je dosłownie.  
Co z tego wynikło? Opowiemy w następnym numerze „mojej Lesznowoli”.


