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Gmina w obiektywie Lodowym blaskiem gwiazd promienie
Skrzą się nad pola śnieżno-białe,
I rozlewają w krąg milczenie
Melancholijne, oniemiałe.

I jakiś pokój dziwnie błogi
Ogarnął śnieżne mgły srebrzyste;
Na senne chaty, pola, drogi
Milczenie padło uroczyste…”

Echa zimowe, Antoni Lange

„…
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Od Redakcji
Pierwszy numer 2017 roku traktujemy jako numer specjalny. 

Życzymy naszym Czytelnikom jak najwięcej powodów do rado-
ści i w związku z tym proponujemy wyjątkowy zestaw tematów. 
Wszystkie tchną optymizmem. 

Zgodnie z hasłem „poznajmy się”, opowiemy dziś o miesz- 
kańcach naszej gminy, którym się w życiu udało. Udało się speł- 
nić marzenia, wygrać z chorobą, zrealizować wytyczony cel,  
zrobić coś, co dało im radość i satysfakcję. 

Zaczynamy od relacji ze spotkania z mieszkańcem Magdalen- 
ki, który dzięki śp. prof. Zbigniewowi Relidze mógł zacząć życie 
po raz drugi. 

 Proponujemy wzruszającą, pełną optymizmu opowieść  
o tym, jak chętnie ludzie pomagają ludziom, którzy sami sobie 
pomóc nie mogą. 

Opowiadamy o księdzu, którego mieszkańcy naszej gminy 
doskonale znają jako kapłana, ale niewiele wiedzą o nim jako 
sąsiedzie.

W numerze też: o spełnionych marzeniach dziewczyny  
z Mazur, drodze zdobnika szkła kryształowego do programu  
MasterChef, życiowym wyborze genetyka molekularnego  
i bibliotekarce, która kocha swoją pracę.

Wszystkie te osoby są mieszkańcami naszej gminy. Ich naz- 
wiska poznaliśmy dzięki Czytelnikom, którzy uznali, że warto 
te osoby bliżej przedstawić, i nadesłali do redakcji ich nazwiska. 
Dziękujemy i liczymy na dalsze podpowiedzi.

    Redaktor naczelny 
    Andrzej Kwiatkowski
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Urodzony w Kozienicach,  
do Warszawy trafił wraz z siostrą  
w 1947 roku. Tu skończył szkołę 
podstawową, gimnazjum i liceum. 
Po liceum dostał nakaz pracy i zaczął 
pracować, podejmując jednocześnie 
studia w słynnej wieczorowej szkole 
technicznej im. Wawelberga i Rot- 
wanda. Studia skończył z dyplomem 
inżyniera w kieszeni i zaczął pracę  
w ITR, czyli w Instytucie Tele- i Rad- 
iotechnicznym. Na owe czasy nowo- 
czesnej jednostce badawczo-rozwo-
jowej, w której prowadzono badania 
nad wysoko rozwiniętymi technolo- 
giami, rokującymi nadzieję na zasto-
sowanie w gospodarce.

W wieku 26 lat, po 9 latach pracy,  
został w ITR głównym instruktorem. 
Jak to było możliwe?

To już minęło 
– To było pokolenie wojenne. 

Pokolenie biedy, głodu, pokolenie 
radzenia sobie – odpowiada Marian 
Granowicz. – Byliśmy życiowo bar-
dzo dojrzali. To było także pokolenie 
entuzjazmu. Jeśli ktoś dziś mówi, 
że po wojnie pędzono nas na prace 
społeczne, to albo celowo zakłamuje 
tamte czasy, albo nie wie, co mówi. 
Sam, jako uczeń, wybierałem cegły 
na terenie zniszczonego Getta, usta-
wialiśmy je w kozły i z tego budowa-
liśmy Muranów.

Entuzjazm po drugiej wojnie 
światowej był w Polsce nie mniejszy 
jak po pierwszej. Po pierwszej, bo 
odzyskaliśmy wolność po 123 latach 
niewoli, po drugiej, bo wyzwoliliśmy 
się spod strasznej, niemieckiej oku-
pacji. Bo skończyła się wojna i zaczy- 
naliśmy odbudowę Warszawy.

Pamiętam jak dziś. Chodziłem na 
zajęcia z fizyki na ulicę Hipoteczną. 
Szedłem przez Stare Miasto i widzia-
łem ten ogrom zniszczeń. Wszędzie 
gruzy i gruzy, a wśród tych gruzów 
ułożone tory kolejki wąskotorowej, 
którą gruz wywożono. Pamiętam, 
jak Bolesław Bierut podjął decyzję  
o odbudowie Starego Miasta. En-
tuzjazm był tak wielki, że w ciągu 
dwóch czy trzech lat, na podstawie 

rysunków Canaletta, szkiców i zdjęć 
Stare Miasto zostało odbudowane.

Gdy skończyłem wieczorową 
szkołę inżynierską Wawelberga  
i Rotwanda natychmiast poszedłem 
na Politechnikę Warszawską. Potem 
jeszcze w SGH skończyłem studia 
podyplomowe dla inżynierów w za- 
kresie ekonomii i zarządzania. Na 
tym jednak nie poprzestałem i skoń-
czyłem jeszcze handel zagraniczny.

Znowu powiem pewnie coś nie- 
popularnego, ale powiem. Takich 
możliwości do nauki, jakie były wte-
dy, już nie będzie. To już minęło. To 
se ne vrati – jak mówią bracia Czesi. 

Potem awansowałem i przez  
dwadzieścia lat byłem zastępcą dy- 
rektora i dyrektorem Zakładu Do- 
świadczalnego Przemysłowego  
Instytutu Elektroniki na Długiej,  
a także dyrektorem Instytutu Elek-
troniki na Ratuszowej. Miałem już 
na ukończeniu doktorat, ale choroba 
stanęła na przeszkodzie i w 1990 
roku przestałem pracować.

– Dodamy od siebie to, co dziś 
wydaje się nie do uwierzenia. Pan 
Marian robił karierę, bo miał chęci 
i głowę do nauki. Awansował, choć 
nie należał do partii i nie miał dy- 
szlowego, który by go prowadził, 

wspierał czy ciągnął za szelki. Był, 
jak napisaliśmy wyżej, z pokolenia 
wojennego. Pokolenia biedy, głodu 
i radzenia sobie. Jeśli wtedy partia 
awansowała przede wszystkim swo-
ich, to także szukała i awansowała 
niegłupich bezpartyjnych. 

Po drodze
– Kiedy pracowałem w Nauko-

wo-Produkcyjnym Centrum Pół-
przewodników, poznałem osobiście 
Edwarda Gierka. Gdy na kilka lat 
zostałem głównym konstruktorem, 
poznałem wspaniałego człowieka, 
wspaniałą postać. Generała Stanisła-
wa Skalskiego. Przypomnę. Wal-
czył we wrześniu 1939 roku, będąc 
dowódcą klucza w 142. Eskadrze 
Myśliwskiej. Od jesieni 1940 roku 
walczył w Anglii. Dowodził następ-
nie eskadrą w dywizjonie 306 i 316 
i dywizjonem 317. Eskadrą zwaną 
„Cyrkiem Skalskiego” w Tunezji, 
brytyjskim dywizjonem 601 na Mal-
cie i w końcu 133. Polskim Skrzy-
dłem Myśliwskim. As myśliwski  
z okresu drugiej wojny światowej  
o najwyższej liczbie zestrzeleń 
wśród polskich pilotów. 

Spotkaliśmy się dwukrotnie. 
Stanisław Skalski, wówczas pułkow-

…to było pokolenie wojenne. Pokolenie 
biedy, głodu, pokolenie radzenia sobie…

Tytuł jest zaskakujący,  
ale prawda jest taka, że pan 
Marian Granowicz, którego 
dyrektor biblioteki publicz-
nej w Lesznowoli, Danuta 
Bucholc, wskazała nam 
jako niezwykłego człowieka, 
prowadzi intensywne życie 
po życiu. Pasją pana Ma-
riana są historia, literatura 
i podróże, z których na pa-
miątkę przywozi porcelano-
we filiżanki.

moja Lesznowola
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nik, w 1947 roku powrócił do Polski. 
Mieszkał u moich znajomych na uli-
cy Pileckiej 3. W czerwcu 1948 roku 
został po zarzutem szpiegostwa za-
trzymany przez bezpiekę i przewie-
ziony do więzienia na Rakowieckiej. 
Tam odbył się jego proces. Władze 
stalinowskie oskarżyły go o zdradę 
i skazały na karę śmierci. Później 
wyrok został złagodzony i dostał  
do-żywocie. Wyszedł w 1956 roku.  
W lichym ubranku wrócił do poko-
iku na poddaszu u moich znajomych. 

Kolejny raz spotkaliśmy się  
w 1968 roku, kiedy został sekreta-
rzem generalnym Aeroklubu PRL, 
a my w Instytucie na Ratuszowej 
akurat opracowaliśmy radiostacje do 
szybowców. Były to dobre czasy dla 
naszych szybowników. Makuli, Po-

piela, Dankowskiego i Dankowskiej. 
Potem poznałem Tadeusza Górę, 
pierwszego szybownika na świecie, 
który przez Międzynarodową Fede-
rację Lotniczą za lot z Bezmiechowej 
w Bieszczadach do Małych Solecznik 
pod Wilnem (577,8 km) został wy-
różniony Medalem Lilienthala. 

Lata siedemdziesiąte 
– Ten okres cały czas jest dla 

mnie zagadką. Ciągle zastanawiam 
się, czy lata siedemdziesiąte to była 
świadoma działalność Edwarda Gier-
ka, czy to był przypadek. Bo w tym 
okresie, dzięki zaciąganym przez 
Polskę kredytom, poprzez kupowane 
licencje, zaczęliśmy mieć kontakt  
z wielką techniką. Nasze półprze-
wodniki były eksportowane do Fran-
cji i Niemiec. Profesorowie wyższych 
uczelni zaczęli wyjeżdżać w świat 
i przywozić nowinki techniczne. 
Pamiętam mój pierwszy wyjazd do 
Paryża. Jak wróciłem po czterech 
tygodniach, to nie wiedziałem, jak 
się poruszać. Zobaczyłem, że jest 
inny świat. Chciałem jak najczęściej 
wyjeżdżać i jak najwięcej widzieć.

W latach siedemdziesiątych 
wystarczyło mieć na koncie pięćdzie-
siąt dolarów i można się było starać 
o paszport. Jedni go dostawali, inni 
nie, ale już można było wyjeżdżać.  
I wyjeżdżałem.

Najbardziej spenetrowałem Ju-
gosławię. W starej Jugosławii byłem 
siedemnaście razy. Zjeździłem ją 
wzdłuż i wszerz. W jugosłowiań-
skich domach były wszędzie zdjęcia 
i portrety Josipa Broz Tito. Kraj ten 
był przykładem wielkiej symbiozy 
ludzi. Słoweńcy i Chorwaci żyli 
razem. Żyli razem, dokąd żył Tito,  
bo on to trzymał. Później się wszyst-
ko rozleciało.

Pamiętam, byłem kiedyś w mu- 
zeum w Słowenii i zobaczyłem zdję-
cie Franza Kutchery, nazywanego 
katem Słowenii. Kiedy powiedziałem 
zwiedzającym, że był on podczas 
okupacji niemieckiej dowódcą SS 
i Policji w Generalnej Guberni i że 
żołnierze AK przeprowadzili na  
niego udany zamach w Warszawie,  
to balowaliśmy dwa dni. 

Przerwana podróż
Był taki dzień, w którym Marian 

Granowicz musiał przerwać swoje 
wędrówki po świecie. Taki dzień 
przychodzi nagle.

 – Kiedyś nie umieliśmy choro-
wać na grypę. Ja też nie umiałem. 
Praca była ważniejsza. Trzeba było 
grypę przechodzić. A moja się nie 
dała. Powikłania pogrypowe dopro-
wadziły do tego, że moje serce było 
jak balon. Miało tylko 16 procent 
sprawności. 

 Do przeszczepu byłem zakwa- 
lifikowany w szpitalu na Wołoskiej 
w Warszawie i tu miałem mieć ope-
rację, ale okazało się, że mam zbyt 
wysokie ciśnienie tętnicze płuc  
i aktualnie się do operacji nie nadaję.

 Gdy to usłyszał profesor Religa, 
powiedział do mnie: „Wie pan, jak 
byłem w Stanach, to mieliśmy tam 
taki sam przypadek. Położyliśmy 
pacjenta na dwa tygodnie pod tlen  
i płuca się ruszyły. Pacjent został zo-
perowany. To jest wprawdzie katorż-
nicza praca, ale położymy pana pod 
tlen na dwa tygodnie i ile pan może, 
nawet w nocy, musi pan ten tlen 
wdychać. Może płuca się ruszą. Panu 
przeszczepić trzeba płuco-serce. Jeśli 
się ruszą, to zrobimy przeszczep”. 

Po dwóch tygodniach – eureka! 
Jest dobrze. Płuca się ruszyły, jestem 
zakwalifikowany do przeszczepu. 
Radość ogromna, ale… serce dawcy 
przyjechało za późno. Nie nadawało 
się do przeszczepu. Stres.

Leżę na Wołoskiej, jest obchód 
lekarski. Lekarze wchodzą do poko-
ju, a ja padam na podłogę bez życia. 
Śmierć kliniczna. Dwadzieścia 
osiem godzin nie ma ze mną kontak-
tu. Po dwudziestu ośmiu godzinach 
z pomocą elektrowstrząsów serce ru-
sza. Słyszę głosy: „Rusza się, rusza”. 

Powoli otwieram oczy i widzę 
wszystko podwójnie. Pamiętam dwa 
zegary nad drzwiami, podwójne twa-
rze lekarzy i pielęgniarek. Zrobiono 
mi jeszcze jakąś próbę z upuszcze-
niem krwi, ale wiadomo było, że to 
jest już koniec możliwości. Postano-
wiłem umrzeć w domu. Wróciłem do 
Magdalenki, ale umieranie nie było 
mi chyba jeszcze pisane. Zacząłem 
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wracać do zdrowia. Człowiek jest jak 
roślina. Trochę wody i się podnosi. 

Dzwonię do Szpitala Kardiologii 
w Zabrzu, mówię jak jest, zlecają do-
datkowe badania i czekam. Nie mogę 
już samodzielnie chodzić. Poruszam 
się z trudem o lasce, żeby przejść do 
łazienki. Czekam na ten telefon z Za-
brza, a telefon nie dzwoni. Mówię do 
żony: „Wiesz, jak nie będzie telefo- 
nu – to już koniec. Duszę się”. 

I nagle telefon. Dzwoni naj-
bliższy współpracownik profesora 
Religi, dr Romuald Cichoń: „Panie 
Marianie, jest serce. Godzi się pan  
na przeszczep? – Natychmiast – od- 
powiadam. – Kiedy mam być – py-
tam. – Natychmiast. Już wysyłamy 
karetkę. – Jeśli natychmiast, to nie 
wysyłajcie karetki. Ja już jadę”.  
Zatelefonowałem do znajomych i je- 
chałem do Zabrza. Serce dla mnie 

jechało z Wielkopolski. Operowali 
mnie profesorowie Marian Zembala 
i Zbigniew Religa. Ciekawy zbieg 
okoliczności. Na pierwsze imię mam 
Marian, na drugie Zbigniew. 

Wybudziłem się natychmiast po 
operacji. Widzę profesorów, pytam 
czy wszystko w porządku i kiedy  
będzie operacja. „Już po operacji, 
niech pan sam zobaczy”. Patrzę, ma-
cam – jest plaster, mówią prawdę. 

Na drugi dzień po przeszczepie 
chciała mnie zobaczyć żona. Przy-
szły pielęgniarki, mówią, że jest 
żona. „To przynieście mi grzebień 
i lusterko, przecież muszę jakoś 
wyglądać”. Ja tak marzyłem o tym 
przeszczepie, że chciałem pokazać 
żonie, że wszystko jest w porządku. 

Po trzech dniach od operacji 
przyszła pielęgniarka i mówi: „Panie 
Marianie, przyniosę miskę, bo trzeba 

się ogolić. – Jak trzeba się ogolić,  
to wstaję”. Usiadłem na łóżku, spu-
ściłem nogi, wstałem i ogoliłem się. 
Przyszedł profesor Religa popatrzył 
i mówi: „Panie Marianie, jak pan 
sam wstał, to codziennie niech pan 
robi po parę kroków więcej”. Trudno 
opisać radość, jaką odczuwałem. Po 
trzech dniach po przeszczepie wsta-
łem, wprawdzie obwieszony jeszcze 
rurkami, przewodami, ale mogłem 
ruszać rękoma i chodzić. A przecież 
przed operacją już z trudem porusza-
łem się o lasce. 

Miałem zawsze żyłkę sportowca. 
Wiedziałem, że bez treningu nie ma 
nic, a już na pewno nie ma sukcesów. 
Gdybym nie trenował, nie byłbym 
w 1954 roku mistrzem Polski w ka-
jakach, więc wziąłem się za trening. 
Codziennie dokładałem po parę 
kroków do swojej trasy. Po ośmiu 

 …powoli otwieram oczy i widzę wszystko podwójnie. Pamiętam 
dwa zegary nad drzwiami, podwójne twarze lekarzy i pielęgniarek…

... wiadomo było, 
że to jest już ko-
niec możliwości. 
Postanowiłem 

umrzeć w domu…

moja Lesznowola
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nie oczekuję

z podróży kosmicznej. Jechałem  
do Zabrza prawie jak nieboszczyk,  
a teraz wracam w pełni świadomy, 
mając ileś tam kilometrów przeby-
tych podczas rehabilitacji w Reptach,  
z przekonaniem, że trafiłem na wspa-
niałych ludzi, którzy dali mi no- 
we życie”. 

Pamiętam, jak w Reptach przy-
szedł do mnie dr Cichoń i zaprosił na 
spotkanie z lekarzami, opiekującymi 
się pacjentami po przeszczepach: 
„Niech pan przyjdzie panie Maria-
nie, oni na pewno będą chcieli pana 
zobaczyć, dotknąć, porozmawiać, 
a pan dowie się od nich, jak żyć po 
przeszczepie”. I poszedłem. Dosta-
łem takie vademecum jak żyć, bo 

przecież bariera immunologiczna  
organizmu po przeszczepie jest 
bardzo niska. Dzięki przestrzeganiu 
zasad, jest nas całkiem spora grupa, 
która żyje dość długo.

Z przeszczepionym płuco-ser- 
cem żyję już dwadzieścia cztery lata, 
a z przeszczepioną nerką siedem-
naście. Nerkę mam przeszczepioną, 
bo w czasie gdy dokonywano mi 
przeszczepu serca, wiedza na temat 
leków hamujących aktywność układu 
odpornościowego była bardzo nie-
wielka. Dawano nam duże dawki, 
bo chodziło o to, by pacjent przeżył. 
Niestety są to leki toksyczne i po 
przeszczepie niszczyły nerki bądź 
wątrobę. Ja miałem to „szczęście”,  
że trzeba było dokonać przeszcze- 
pu nerek.

Pierwszą podróż po przeszczepie 
serca odbyłem do Chin. Zwiedziłem 
siedem cesarskich stolic. To była 
podróż życia.

Z panem Marianem Granowi-
czem, człowiekiem, którego pasją 
jest historia i literatura, można się 
spotkać w naszej gminnej bibliotece 
w Magdalence. Od kilku lat na zapro-
szenie biblioteki opowiada słuchaczom 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku o hi- 
storii i o Józefie Piłsudskim. Człowie- 
ku, którego bardzo ceni, o którym 
opowiadał mu ojciec. Ale to już te-
mat na zupełnie inną rozmowę. ■

dniach profesor mówi, że przyj- 
dzie dwóch amerykańskich profe-
sorów, żeby mnie zobaczyć: „Niech 
się pan spręży, bo ja im powiem,  
że za dwa, trzy dni wychodzi pan 
do domu”. 

Po trzech tygodniach zawiezio- 
no mnie do Górnośląskiego Cen-
trum Rehabilitacji „Repty” im. gene- 
rała Jerzego Ziętka w Tarnowskich 
Górach. Tam dochodziłem do sie- 
bie. Kiedy przyjechała po mnie 
żona i kolega wiózł nas do domu, 
siedziałem i nic nie mówiłem. Koło 
Częstochowy kolega pyta: „Co ty, 
Marian, tak myślisz?” – A ja mu 
na to: „Wiesz, dopiero teraz zdaję 
sobie sprawę, jakbym wracał  

Niczego

Wprawdzie finał tegorocznej akcji „Szla-
chetna paczka” za nami, ale nadal jesteśmy 
pod wrażeniem. Kto nie był podczas gorących 
finałowych dni razem z wolontariuszami i dar- 
czyńcami, pewnie nie zrozumie tej atmosfe- 
ry, tych emocji, wzruszeń i radości. Radości 
obdarowywanych, radości darczyńców, rado- 
ści i wzruszeń wolontariuszy.

Byliśmy w Mrokowie wtedy, gdy wolonta-
riusze uwijali się jak w ukropie, by rozładować 
samochody przywożące dary, by poczęstować 
darczyńców barszczem i pierogami, załadować 
swoje samochody i dowieźć paczki do ludzi, 
którzy na „Szlachetną paczkę” zasłużyli.  
Mieli na to tylko dwa dni. Sobotę i niedzielę  
10 i 11 grudnia.

Organizacyjnie wszystko trzymała w ręku 
Anna Zdziarska, a nad kuchnią i świątecznym 
nastrojem przy wspólnym stole czuwała wolon-
tariuszka Danuta Panfil. 

Ci, którzy o „Szlachetnej paczce” dowiadu-
ją się z medialnych relacji, wiedzą tylko tyle, 

ile zobaczą na obrazku. Paczki, magazyny paczek, wolontariusze 
rozwożący paczki, radość obdarowywanych i autor projektu ksiądz 
Jacek Stryczek. To prawdziwy obraz, ale bardzo płyciutki. Dlate-
go spróbujemy o „Szlachetnej paczce” opowiedzieć na podstawie 
rozmowy z Anną Zdziarską, która w naszej gminie jest liderką 
projektu.

Z własnej woli
Anna Zdziarska mieszka w Łazach. Kiedy przyszedł czas na 

studia, złożyła papiery w dwóch uczelniach. W Akademii Pedago-
giki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale 
architektury krajobrazu. Przystąpiła do egzaminów i jak na złość 
zdała i dostała się na obie uczelnie.

Co wybrać? Wybór trudny, bo gdzie Rzym, gdzie Krym, ale  
rodzice dylemat rozstrzygnęli. „Jak już zdałaś, to studiuj”, powie-
dzieli. I Anna studiowała. Skończyła obie uczelnie. Z pierwszej 
wyszła z dyplomem magistra, pedagoga resocjalizacji, z drugiej  
z dyplomem inżyniera, architekta krajobrazu. 

Ponieważ jednak bliżej jej było do problemów ludzi, a zdecydo-
wanie dalej do projektowania i rysowania, skorzystała z pierwsze-
go dyplomu. Została zawodowym kuratorem sądowym do spraw 
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…Pan Mieczysław nie krył łez wzruszenia, gdy do jego pokoju 
wjechał wózek inwalidzki. (Fragment sprawozdania) 

…Julia wyjęła z pudełka kaszę jęczmienną, przytuliła ją  
i powiedziała: „Kaszka, moja ulubiona” (Fragment sprawozdania)

Biedę trzeba zobaczyć. Musimy się upewnić, że ktoś żyje w nieza-
mierzonej biedzie, i że z tą biedą walczy.
rodzinnych i nieletnich w sądzie rejonowym  
w Piasecznie.

Trzy lata temu zetknęła się z projektem 
„Szlachetna paczka”. Koleżanka, która zaczęła 
projekt prowadzić w naszej gminie, zapropo-
nowała jej wolontariat. Początki bowiem były 
takie, że wolontariuszami byli głównie znajo-
mi. Było ich niewielu. Chyba ośmiu. Rodzin 
zakwalifikowanych do obdarowania paczkami 
chyba dwanaście.

W kolejnym roku trzeba było podjąć decy-
zję. Pani Anna dostała pytanie, czy zechce być 
liderem grupy. Była tą propozycją zaskoczona, 
bo jak mówi, nigdy przedtem niczego sama nie 
organizowała. Nawet większej imprezy. Nie wie- 
działa, czy sprawdzi się w logistyce, ale z dru- 
giej strony zawodowo zajmowała się pomocą 
dla rodzin, więc wszystko zaczynało mieć sens. 
Był tylko jeden szkopuł. 

– Naprawdę nie miałam żadnej wiedzy o pro- 
jekcie „Szlachetna paczka”, a decyzję trzeba 
było podjąć natychmiast, bo kończył się termin 

zgłaszania liderów. Nie było rady. Zgodziłam się i udałam na roz-
mowę rekrutacyjną. Wypadła pozytywnie. Potem miałam dwu-
dniowe szkolenie, bo organizatorzy akcji bardzo silny nacisk kładą 
na szkolenia. Zdobywałam wiedzę na temat „paczki”, i szukałam 
wolontariuszy. Ku mojemu zaskoczeniu bez kłopotów znalazłam 
dwunastu. Tu warto wspomnieć, że muszą to być osoby pełnolet-
nie, bo przetwarzają dane osobowe. 

Potem musiałam prowadzić szkolenia i koordynować działa- 
nia zespołu, nauczyć wolontariuszy wypełniania ankiet, robienia  
e-learningów na temat pracy z rodziną, sporządzania opisów ro-
dzin i pracy z darczyńcami. 

Paczka biedy szuka 
– Czas biegł szybko, akcja trwała i trzeba było zacząć zbierać 

rodziny do obdarowania „Szlachetną paczką”. Nie ukrywam, że 
dużym ułatwieniem dla mnie było to, że jako kurator od dziesięciu 
lat pracuję na tym terenie. 

Wolontariusze robili wywiady w szkołach, wśród mieszkań- 
ców, bo wiele rodzin ukrywa biedę. Wstydzi się swojej biedy,  
a „Szlachetna paczka” szuka osób, które są w niezawinionej biedzie. 

Do „Szlachetnej paczki” nie można się zgłosić. Nie można 
przyjść i powiedzieć: „Słuchajcie, jestem biedny i potrzebuję tego, 

czy tego”. Tę biedę musi ktoś zauważyć. Musi 
dostrzec w pewnym sensie bohaterską postawę 
człowieka, który walczy z niezawinioną biedą  
i nie może sobie poradzić. Podejmuje próby  
i nie potrafi nic zrobić, żeby sobie pomóc.

Najczęściej są to rodziny czy osoby dot- 
knięte nieszczęściem. W tym roku pomagali-
śmy dziewczynie, której na starcie do dorosłego 
życia umarli rodzice. Została zupełnie sama, 
bezradna, bez pomocy. Nasz wolontariusz był  
na tyle prężny i przejęty jej dramatem, że opo- 
wiedział o niej darczyńcy i dzięki temu kontak-
towi dostała pracę. 

„Paczka” to nie tylko ten karton z zawarto-
ścią, to także kontakty z ludźmi, instytucjami, 
które mogą w życiu pomóc. 

Pomagamy rodzinom z niepełnosprawny- 
mi dziećmi, rodzinom wielodzietnym, ale też 
ludziom starszym i osobom samotnym. Te sa- 
motne osoby cieszą się, że je ktoś dostrzegł, że 
o nich pomyślał. To jest dla nich często waż-
niejsze niż zawartość paczki. 

Są rodziny, które wytypowane do pomocy, 
gdy przychodzi do nich wolontariusz, mówią: 
„Nie, nie, my sobie dajemy radę, pomóżcie tym, 
którzy mają od nas gorzej”. I to jest bardzo 
wzruszające.

Trzeba też wiedzieć, że cała procedura typowania jest dość 
precyzyjna. Najpierw ktoś, kto uważa, że danej rodzinie trzeba 
pomóc, spotyka się z reprezentantem rodziny, odbywa rozmowę 
wstępną, bo musi uzyskać zgodę na przyjazd wolontariuszy. Zosta-
je wypełniony odpowiedni formularz i na tym rola osoby zgła-
szającej (np. nauczyciela, sąsiada, osoby z opieki społecznej) się 
kończy. Dalej sprawę prowadzą nasi przeszkoleni wolontariusze. 

Udają się na spotkanie z wytypowaną rodziną. Zasada jest 
taka, że rodzinę dwukrotnie odwiedza dwójka naszych wolontariu-
szy. Co dwie pary oczu, to nie jedna. Na pierwszym spotkaniu ana-
lizujemy sytuację rodziny pod względem kryterium dochodowego, 
badamy czy nie jest przypadkiem roszczeniowa, czy podejmowała 
próby, by sobie pomóc, by coś zrobić ze swoją trudną sytuacją 
życiową, czy tylko czekała na pomoc zobowiązanych do pomocy 
instytucji. 

Ta analiza kończy pierwsze spotkanie. Zostawiamy oświad-
czenie, że sama wizyta wolontariuszy nie gwarantuje włączenia 
danego przypadku do projektu i przystępujemy do analizy zebra-
nych informacji.

Jeśli z naszej analizy wynika, że powinniśmy objąć rodzinę 
pomocą, wolontariusze udają się na drugą wizytę. Rozmawiają  
o tym, co dla tej rodziny jest ważne, jakie jest jej podejście do 
życia, starają się dowiedzieć czegoś więcej o ludziach, którym 
będziemy pomagali. Co ich fajnego w życiu spotkało, co przeżyli, 
czego by chcieli dokonać, co im potrzeba, by życie stało się lepsze, 
łatwiejsze, co chcieliby sami zrobić. 
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…Pani Agnieszka usiadła na podłodze wśród kartonów  
prezentów, którymi została obdarowana, a po jej policzkach  

popłynęły łzy. (Fragment sprawozdania)

W czasie tego drugiego spotkania dowiadujemy się też o potrze-
bach rodziny. Czego potrzeba dorosłym, o czym marzą dzieci. Co 
mają w domu, czego brak. W jednych rodzinach brakuje żywności, 
w innych środków czystości, w jakiejś rodzinie nie ma lodówki,  
a ktoś nie może z braku środków kupić niezbędnego do poruszania 
się inwalidzkiego wózka. Są dzieci, które marzą o cukierkach.

Potem analizujemy zdobyte informacje i skupiamy się na trzech 
najważniejszych potrzebach, które może zaspokoić darczyńca. 
Sporządzamy do tego opis rodziny, według kryteriów przyjętych  
w całej Polsce.

Ludzie są dobrzy
– To jest jeszcze weryfikowane i sprawdzane na dwóch pozio-

mach. Przez lidera grupy i na poziomie ogólnopolskim. Potem 
następuje najprzyjemniejszy etap. Etap szukania darczyńców.  
Jest najprzyjemniejszy, bo darczyńcy zgłaszają się sami.

W tym roku obdarowali darami dwadzieścia osiem rodzin. 
Wszystko, co sobie wyobrażałam, podejmując decyzję, by zostać 
liderem „Szlachetnej paczki”, zrealizowało się w stu procentach.

W ciągu dwóch dni wywieźliśmy wszystkie paczki, a było ich 

niemało. Proszę sobie wyobrazić, że były to paczki, których za- 
wartość składała się od ośmiu do pięćdziesięciu kartoników.  
Nie wspomnę już o gabarytach, bo przecież były i lodówki, i kanapy.

Wozimy paczki samochodami wolontariuszy i samochodami 
mieszkańców gminy, którzy sami się zgłaszają z transportem.  
Niektórzy już zgłaszają się do pomocy w następnym roku. 

Ludzie są naprawdę dobrzy. Chętnie spieszą z pomocą. Potrze-
bują tylko sygnału, że ktoś pomocy potrzebuje. Sygnału, gdzie  
i komu trzeba pomóc. Drugi rok „Szlachetnej paczki” utwierdza 
mnie w przekonaniu, że wokół nas są sami dobrzy ludzie. Przynaj-
mniej ja takich na swojej drodze spotykam. 

Wolontariusze za swoją pracę dostają dyplomy z podziękowa-
niem. Dostają jeszcze coś, co jest absolutnie niewymierne. Wzru-
szenia. Kiedy przekazują paczki, a ludzie im dziękują, często nie 
potrafią powstrzymać łez wzruszenia. I to dotyczy zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn. To są autentyczne wzruszenia i bardzo głębokie 
przeżycia. Opisują je potem w swoich sprawozdaniach przekazy- 
wanych darczyńcom, podkreślając, że przy otwieraniu paczek 
„działy się rzeczy nie do opisania słowami”.

„Szlachetna paczka” w Lesznowoli znowu za rok. ■

…Dziewczynki przymierzały ubrania… rodziców najbar-
dziej ucieszył węgiel, który został dostarczony dzień wcześniej. 

(Fragment sprawozdania)
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Taka    szopka 

Pamiętamy to z dzieciństwa. Tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia siadaliśmy do wycinania i klejenia 
szopki. Można było kupić takie kartonowe szopki w skle-
pie piśmiennym, i kiedy mama była zajęta przygotowa-
niami do wigilii, wycinaliśmy stajenkę, kolorowe postacie 
Świętej Rodziny, Trzech Króli przybyłych na wielbłądach, 
pastuszków, aniołów i zwierzątek, które w stajence były. 
Potem gotowa szopka wędrowała pod choinkę i tam stała 
przez całe święta.

Piszemy o tym dlatego, że znaleźliśmy na Słonecz-
nej w Lesznowoli szopkę, która nawiązuje do tamtych 
czasów. Przed domem państwa Marzeny i Dariusza 
Pieniążkiewiczów stoi pod chmurką szopka betlejemska 
jak żywa. 

Tradycja sięga ośmiu lat. Inicjatorką była pani Ma-
rzena. Zobaczyła w Hiszpanii szopki i powiedziała do 
męża: „Musimy też taką mieć”. Poszukała w Krakowie 
rzemieślnika, który figury do kościołów robił, zamówiła i… 

Któregoś dnia pod domem państwa Pieniążkiewi-
czów zatrzymała się ciężarówka z Krakowa i kierowca 
zapytał: „Gdzie tu jest kościół, bo przywiozłem figury 
świętych?”. 

Teraz, gdy w wigilię pierwsza gwiazda na niebie 
zaświeci, najmłodszy wnuczek niesie do żłóbka figurkę 
Dzieciątka Jezus i kładzie ją na sianku. Towarzysząca 
mu rodzina śpiewa „Bóg się rodzi”, po czym wszyscy 
wracają do domu. Zaczyna się wigilia. ■

moja Lesznowola
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Księdza Andrzeja Grefkowicza znają 
nie tylko mieszkańcy naszej gminy. 
Słysząc jego nazwisko, mówią:  
„To ksiądz egzorcysta. Wypędza sza-
tana”. Tajemniczy wyraz „egzorcysta” 
u jednych wywołuje zaciekawienie,  
u innych nieprzyjemny dreszcz na 
plecach. Ponieważ nie czujemy się 
partnerami w rozmowie o egzorcy-
zmach, zgodnie z ideą „mojej Lesz- 
nowoli” egzorcyzmy zostawiamy  
fachowcom, a księdza Andrzeja  
Grefkowicza przedstawiamy jako 
mieszkańca naszej gminy.

Tytuł nie jest przypadkowy. 
Kiedy zostaliśmy mieszkańcami 
gminy, a było to ponad dwadzieścia 
lat temu, odwiedził nas po kolędzie 
ks. Andrzej Grefkowicz z parafii  
w Magdalence. W ramach poznawa-
nia się opowiedział zabawną historię 
jabłkowej zupy. To wspomnienie 
zainspirowało nas do spotkania  
po latach.

Chłopak z Łowicza
Andrzej Grefkowicz urodził się 

w Łowiczu. Łowiczanką była mama. 
Dziadkowie ze strony mamy z dziada 
pradziada byli obywatelami Łowi-
cza i nawet na grobowcu rodzinnym 
mają to obywatelstwo wyryte.

– Dziadek ze strony ojca był ko- 
lejarzem i – jak to kolejarz – pomie- 
szkiwał w różnych miejscach. Pech 
chciał, że gdy mieszkał na terenie 
późniejszego ZSRR (w 1916 były to 
terytoria Rzeczpospolitej), urodził 
mu się syn. W metrykę wpisano mu 
miejsce urodzenia, którym potem, 
jako dorosły mężczyzna, wcale się 
nie chwalił. Wolał ten wpis w dowo-
dzie osobistym ukrywać. Tak czy 
inaczej, był z tego wpisu przez całe 
życie niezadowolony. 

Ten urodzony w ZSRR był ojcem 
Andrzeja Grefkowicza. 

Rodzice poznali się podczas  
okupacji. W 1945 roku wzięli ślub,  
a rok później urodził się im pierwszy  

syn – Andrzej. Dwa i pół roku póź- 
niej drugi syn – Ryszard, a po półtora 
roku trzeci – Zbyszek. Kiedy przy-
szedł czas na naukę, w co drugiej 
klasie szkoły podstawowej w Łowi-
czu był jeden Grefkowicz. 

Kiedy Andrzej Grefkowicz był 
w trzeciej klasie liceum, rodzina 
przeprowadziła się z Łowicza do 
Łodzi. – To był dobry ruch – śmiejąc 
się, ocenia nasz rozmówca.

– W Łodzi łatwiej było zdać ma-
turę, bo liceum w Łowiczu, choć na 
prowincji, było z wielkimi tradycja-
mi, z bardzo dobrą kadrą, więc by-
łem dobrze przygotowany. Z jednym 
tylko przedmiotem w Łodzi miałem 
kłopot. Z językiem rosyjskim.

Gdy byłem w podstawówce, 
rosyjskiego uczyłem się od sąsiadki. 
Świetnie się porozumiewaliśmy bez 
zaglądania do słowników, szukania 
słówek, przyswajania gramatyki. 
Kiedy poszedłem do liceum, trafiłem 
na szczęście na profesora gawędzia-
rza, który wysoko cenił opowiada-
nie dowcipów po rosyjsku, więc za 
każdy dobrze opowiedziany dowcip 
stawiał piątki. 

Moimi przedmiotami była 
matematyka, fizyka i język polski. 
Sport interesował mnie znacznie 
mniej. Ograniczałem się do jazdy na 
rowerze, zbierania grzybów (śmiech), 
no i jeszcze grałem w szachy. Muszę 
się też przyznać, że od dzieciństwa 
ciągnął mnie brydż. Brydż to było 
zajęcie rodzinne, do którego cza-
sem, gdy nie było czwartego, byłem 
dopuszczany.

Pamiętam, że kiedy pierwszy raz 
ojciec miał się zgodzić, bym usiadł 
z dorosłymi do brydża, bardzo do-
kładnie mnie przedtem przeegzami-
nował. Co ile ma punktów, z iloma 
punktami w ręku mogę się odezwać 
itd. Łatwo nie było.

Ojciec był człowiekiem zasadni-
czym, ale bardzo nas kochał, choć 
z uwagi na swoją pracę wiele czasu 
nam nie poświęcał. Rzadko bywał 
w domu. Raz na dwa, trzy tygodnie. 
Pracował na tzw. ścianie zachodniej 
i robił pomiary na Ziemiach Odzy-
skanych.

Bardzo go kochałem. Może dla-
tego, że tak rzadko go widywałem. 
Kiedy byłem dzieckiem, a ojciec 
przyjeżdżał do domu, bardzo chcia-
łem z nim spać. Ojciec nie był z te- 
go powodu szczególnie zadowolony 
i mówił, że w nocy kopię. Któregoś 
wieczora, gdy miał przyjechać, wśli-
znąłem się do jego łóżka i związa- 
łem sobie nogi (śmiech). Ojciec przy-
szedł, odwinął kołdrę, zobaczył moje 
związane nogi i jego ojcowskie ser- 
ce zmiękło.

Praktyki geodezyjne
Pamiętam, jak w dzieciństwie 

biegaliśmy z ojcem po miedzach –  
a to ze szpilkami, a to z taśmą czy  

z tyczką. W liceum byłem pewny,  
że małą robotę geodezyjną mógł-
bym za ojca wykonać. Gorzej było 
z obliczeniami powierzchni, to mi 
wyraźnie nie szło.

Z tych geodezyjnych praktyk 
u boku ojca w pamięci pozostało 
mi jedno zdarzenie. Ojciec dostał 
zlecenie od zwaśnionych o miedzę 
gospodarzy. Miał rozgraniczyć  
działki, wyznaczyć granice pól,  
a gospodarze na tej podstawie mieli 
zawrzeć stosowną ugodę. 

Godzili się, przepijali obficie 
trunkiem ustalenia i dalej mierzyli, 
chodząc już trochę wężykiem, jak  
to po gorzałce.

Na drugi dzień ojciec popatrzył 
na pomiary, zawołał mnie i mówi: 
„Słuchaj, tu i tu trzeba jeszcze raz 
wszystko pomierzyć, bo coś mi się 
nie zgadza. Albo szpilki zostały źle 
policzone, albo taśmę jakoś krzywo 
ciągnęli. Tak czy inaczej, trzeba 
wszystko jeszcze raz sprawdzić”.

Pojechaliśmy rowerami, ja i moi 
bracia. Biegamy, mierzymy, a go-
spodarz kręci głową, bo jakże to tak, 
żeby młodszy starszego poprawiał? 

Wracaliśmy z tych pomiarów  
i gdzieś pod Łowiczem zatrzymali- 
śmy się, żeby się czegoś napić. Aku-

rat przejeżdżał tabor Cyganów. Jakiś 
cygański chłopak wyrwał mi z ręki 
słoneczne okulary i zaczął uciekać. 
„Trzymaj rower” – krzyknąłem do 
brata i popędziłem za nim. Biegnę, 
biegnę i tak sobie myślę: „A jak 
go dogonię, to co? On przecież jest 
wśród swoich”.

Na szczęście on tak nie myślał. 
Kiedy zobaczył, że już jestem blisko, 
rzucił okulary na drogę i dalej ucie-
kał. Podniosłem okulary, uznałem się 
za zwycięzcę i wróciłem pod kiosk,  
z oranżadą oczywiście. 

Ciekawe, że ten epizod mam  
w pamięci do dziś. Widać zwycię-
stwa pamięta się dłużej niż porażki.

W Łowiczu miałem w liceum 
małe grono 4–5 dyskutujących kole-
gów. Potrafiliśmy po lekcjach, idąc 
prawie przez całe miasto, prowadzić 
gorące dysputy. To był codzienny 
zwyczaj. Razem też jeździliśmy 
na rowerach do Arkadii nad stawy, 
czasem zapuszczaliśmy się do Niebo-
rowa, do lasów na grzyby. Bardzo 
lubiłem zbierać grzyby, ale ich nigdy 
nie zabierałem do domu. Oddawa-
łem zawsze swojemu najlepszemu 
koledze. Jedyne danie z grzybami, 
jakie lubiłem jeść, to była jajecznica 
z maślakami.

Zupa jabłkowa

…skąd to się u mnie wzięło?  
Może to jakoś tak po dziadku?  
Dziadek miał być księdzem. fo
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Zupa jabłkowa
– Nasza mama była typową mat-

ką Polką. Nigdy się nie zdarzyło, by 
nie zrobiła obiadu, czy zostawiła nas 
bez jedzenia. Zawsze uważała, że nie 
damy sobie bez niej rady. Ja i mój 
młodszy brat zawsze mamie poma-
galiśmy. Także przy sporządzaniu 
posiłków czy gotowaniu obiadu. Gdy 
piekła ciasto, to trzymaliśmy michę, 
żeby się nie ruszała i żeby mamie 
było wygodnie ciasto wyrabiać.  
Kiedy piekła ciasto drożdżowe, któ- 
re musi być dobrze wyrobione, to ja 
ciasto wyrabiałem, bo potrzeba było 
do tego trochę męskiej siły. 

Któregoś dnia tak się zdarzyło,  
a było to już w Łodzi. Mama z ciot- 
ką pojechały chyba do Łowicza  
i pozostały tam dłużej, niż plano-
wały. Ustaliliśmy ze Zbyszkiem, 
że zrobimy obiad. Postanowiliśmy 
wszystkich zaskoczyć i nie pójść 
na łatwiznę, opędzając obiad jakąś 
jajecznicą. Zdecydowaliśmy się 
na zupę jabłkową. Wyciągnęliśmy 
z półki książkę kucharską z XIX 
wieku, wyszukaliśmy stosowną 
instrukcję – przepis i czytamy: Na 
sześć osób – pamiętam to jak dziś – 
trzeba było wziąć dwanaście małych 
lub osiem dużych jabłek. Koniecznie 
winnych, bo inne nie nadają się do 
niczego, tylko do zjedzenia.

Zupa była z zaprawą, na którą 
składały się między innymi: wanilia, 
żółtko z jajka i jeszcze jakieś fryka-
sy. Do zupy były kluski. Na drugie 
danie zrobiliśmy mielone kotlety  
z ziemniakami i surówką. Ojciec przy- 
szedł na trzecią, zjedliśmy obiad we 
czterech, pozmywaliśmy i wtedy 
wróciła do domu mama z ciocią.

„Boże, tak nam zeszło a wy tu 
głodni. Zaraz coś wam zrobię” – 
zaczęła od progu, a my mówimy: 
„Nie, nie jesteśmy głodni. Właśnie 
skończyliśmy obiad”.

Ciotka nie wytrzymała i pyta: 
„A co zrobiliście na obiad? – Zupę 
jabłkową”. Jak zaczęły próbować,  
to zjadły całą zupę do końca. Kotle- 
ty niestety, nie poszły.

Z sukcesów kucharskich chcę się 
pochwalić jeszcze jednym. To było 

na drugiej mojej parafii w Warsza-
wie, na „Szembeka Placu”. 

W okresie karnawału, tuż przed 
jakimś przyjazdem biskupa, nasza 
pani Janina zrobiła „na próbę” fa- 
worki. Wchodzę po coś do kuchni, 
a ona mnie prosi: „Niech ksiądz 
spróbuje, czy dobre, bo chcemy, żeby 
dobre były dla biskupa”. Pomagająca 
jej w pracach jakaś parafianka odzy-
wa się z kąśliwym komentarzem:  
„A co się go pani pyta, czy on się na 
tym zna?”. 

Przełknąłem tę złośliwość pokor-
nie i poprosiłem o jeden do spróbo-
wania. Biorę go do ust, a on ciągnie 
się jak wata. Więc mówię do nich: 
„Spirytusu do ciasta nie dodałyście 
(kiedy z moją mamą robiliśmy rok  
w rok w karnawale chrust, to spiry-
tus był nieodłącznym składnikiem, 
żeby ciasto już w czasie smażenia 
nie nasiąkało tłuszczem)”. 

Pani Janina zaczęła się tłuma-
czyć, że nie ma spirytusu, a mój 
parafialny złośliwiec zaniemówił, 
otworzył tylko usta, jakby połknęła 
gorący kartofel. A ja z miną triumfa-
tora powiedziałem: „Pójdę do siebie 
i przyniosę wam spirytus”. Miałem 
go zawsze u siebie, żeby po kieliszku 
dolewać do słoja z kawą – wtedy 
kawa zachowuje aromat.

Seminarium duchowne 
– Matura w Łodzi poszła gład- 

ko i złożyłem papiery na Politechni-
kę Warszawską. Na wydział geodezji.  
Tak, że to niby będę utrzymywał tra- 
dycję rodzinną, bo ojciec był inży- 
nierem geodetą. 

Nikt w liceum nie wiedział, że te 
papiery, które złożyłem na politech-
nikę, to był tylko taki zabieg taktycz-
ny. Gdybym powiedział w liceum, 
że idę do seminarium, to pewnie bym 
matury nie zdał. Takie były czasy. 

Powołanie miałem od dziecka. 
Już w drugiej klasie szkoły podsta- 
wowej, gdy nauczycielka mnie zapy-
tała, kim chciałbym zostać, i nie  
czekając na odpowiedź dodała: 
„Pewnie jak twój ojciec będziesz 
inżynierem”, bez namysłu odpowie-
działem: „Nie, ja będę księdzem”.  
Na to siedzący obok kolega zawołał: 
„To ja już wolę być dorożkarzem. 
Przynajmniej będę miał żonę”. 
Wszyscy parsknęli śmiechem.

Skąd to się u mnie wzięło? Mo- 
że to jakoś tak po dziadku? Dziadek 
miał być księdzem, ale go usunęli  
z seminarium. Był związany z księ- 
żmi, którzy inicjowali Kościół maria- 
witów. Gdy papież Pius X Kościół 
mariawitów potępił, w ramach 
przeprowadzonej wówczas czystki 

…ja, człowiek nieśmiały, musiałem robić coś,  
co było sprzeczne z całą moją naturą.

…gdybym powiedział w liceum, że idę 
do seminarium, to pewnie bym matury 

nie zdał. Takie były czasy.
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dziadka dla bezpieczeństwa usunię- 
to z seminarium. Dziadek złożył su-
tannę, ucałował ją i powiedział: „To 
teraz trzeba się ożenić”.

Gdy miałem sześć lat, a więc 
tak naprawdę, gdy byłem w wieku 
przedszkolnym, zostałem ministran-
tem. Na ogół praktyka jest taka, że 
chłopcy zostają ministrantami po 
pierwszej komunii, a gdy ja przy-
stępowałem do komunii, byłem już 
ministrantem zaawansowanym. 

Dzień przed egzaminami na 
politechnikę zgłosiłem się do sekre-
tariatu i wycofałem papiery. Potem 
pognałem z nimi na Krakowskie 
Przedmieście do Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

Dwa lata później do seminarium 
wybrał się mój brat – Rysiek. Wcze-
śniej dostałem bardzo ostrą repry-
mendę od rodziców, bo uważali, że 
go ciągnę, namawiam i że to pod 
moim wpływem podjął taką decy- 
zję, że w ogóle nie ma powołania  
i będzie byle jakim księdzem. Więc 
chyba przez rok milczałem. Gdy już 
definitywnie podjął decyzję, próbo-
wałem go zachęcić, żeby przyszedł 
do naszego seminarium w Warsza-
wie, ale nawet mój ojciec duchowny, 
do którego go zaprowadziłem, nie 
pomógł. Poszedł do seminarium 
duchownego w Łodzi. 

Zamiast jednego księdza w ro- 
dzinie było nas dwóch. Mówię było, 
bo brat już nie żyje. Jechaliśmy 
samochodem z jego parafii do Łodzi. 
On prowadził. Nagle zobaczyliśmy, 
że TIR wyprzedza ciężarówkę. Rysio 
krzyknął: „Co on robi, idzie na czo-
łowe zderzenie!”. Uciekać nie było 
gdzie. Doszło do czołowego zde-

rzenia. Obaj trafiliśmy do szpitala. 
Pierwszy raz od wielu lat byliśmy 
razem w jednym pokoju dłużej niż 
24 godziny. Rysio miał poważne 
obrażenia wewnętrzne. Pękniętą 
wątrobę, uraz kolana. Ja ucierpiałem 
mniej. Wyszedłem ze szpitala, a Ry-
sio jeszcze został. Po miesiącu jakiś 
skrzep z wątroby poszedł do serca  
i Rysio nie przeżył. 

Pierwszy rok w seminarium był 
dla mnie rokiem znaczącym. Rokiem 
ogromnej przemiany duchowej. Dziś 
już nawet nie umiem powiedzieć, na 
czym ona polegała, ale poszedłem  
po pierwszym roku do mojego opie-
kuna duchownego z rewelacyjnym 
wnioskiem: 

„Wie ojciec co, uważam, że 
wszyscy, nim wybiorą się na okre-
ślone studia, nim zdecydują, co chcą 
w życiu robić, powinni przedtem rok 
spędzić w seminarium duchownym”.

Na pierwszym roku w semi-
narium byłem „pigularzem”. Moją 
stałą posługą była troska o chorych. 
Wyspecjalizowałem się w robieniu 
zastrzyków, podawaniu lekarstw, 
wiedziałem, co jest na co. Raz nawet 
postawiłem koledze bańki. Trochę 
go wprawdzie poparzyłem, bo to był 
mój debiut, ale odkryłem, że bańkę 
trzeba trzymać dokładnie otworem 
do dołu, palącym się spirytusem wy-
przeć z bańki powietrze i postawić 
ją szybko na plecach. Nie spadnie. 
Gwarantuję. 

Odwiedzałem też chorych  
w szpitalach. Rano wykłady, zajęcia, 
w przerwie między zajęciami wizyty 
u kolegów w szpitalach. To było naj- 
trudniejsze, bo godziny odwiedzin  
w szpitalach były później, a nie 
wtedy, gdy ja miałem czas. Wchodzi-

łem więc albo za dwa złote, albo na 
sutannę, albo na ładny uśmiech. Ja, 
człowiek nieśmiały, musiałem robić 
coś, co było sprzeczne z całą moją 
naturą. Musiałem codziennie łamać 
opór wewnętrzny, który mi zawsze 
towarzyszył. 

Po latach doszedłem do wnios- 
ku, że to był najważniejszy element 
formacyjny w całym moim okresie 
seminarium.

Na ostatnim roku wybuchła jakaś 
epidemia. Między jednym a drugim 
wykładem kursowałem między apte- 
kami a chorymi. Pomyślałem sobie 
wtedy: „Czy ja tu przyszedłem po to,  
by studiować i przygotowywać się do  
kapłaństwa, czy żeby biegać między 
aptekami?”. Stwierdziłem jednak, że  
to, czego nie nauczyłem się na wykła- 
dach, doczytałem, poznałem przygo-
towując się do pierwszych katechez 
na parafii. A to, że pracując przy cho- 
rych nauczyłem się podejmować decy- 
zje, że umiałem przejąć inicjatywę, że  
byłem gotów do podejmowania ryzy- 
ka, ukształtowało mnie jako człowieka. 

Magdalenka 
– Był rok 1982. Kończyły się 

moje posługi w więzieniach dla in-
ternowanych. Mocno zaangażowany 
w Odnowę w Duchu Świętym, czyli 
w dzieło ewangelizacji młodzieży, 
przyjechałem pod koniec czerwca 
do Magdalenki. W starym domu 
rekolekcyjnym miałem prowadzić 
rekolekcje. Proboszcz parafii ksiądz 
Mieczysław Nowak na powitanie za-
pytał: „No to co, przychodzi ksiądz 
do nas na parafię?”. – Zaskoczony,  
bo przecież pracowałem w Kurii 
Warszawskiej, odpowiedziałem 
zgodnie z prawdą, że nic nie wiem. 

„No jak to, ja przechodzę do 
innej parafii, a ksiądz obejmuje  
probostwo w Magdalence”. Nie roz- 
mawialiśmy więcej na ten temat, 
ale następnego dnia w Kurii zamie-
szanie. Gdzie jest ksiądz Grefko-
wicz? Sekretarz księdza prymasa, 
ks. Goździewicz, mówi: „Jest na 
rekolekcjach w Magdalence, ja tam 
dziś będę spowiadał, to zawiozę mu 
dokument powołania na proboszcza 
parafii”. I tak się stało.

Ksiądz Nowak obwiózł mnie po 
parafii, pokazał, co gdzie, w nie-
dzielę pożegnał się z parafią i mnie 
przedstawił jako nowego proboszcza. 
Wyglądałem wtedy tak młodzień-
czo, że poszła opinia, iż dzieciaka 
do parafii na proboszcza przysłali. 
Rzeczywiście byłem najmłodszym 
proboszczem w dziejach tej parafii. 

Pierwszą mszę odprawiłem  
1 lipca 1982 roku. Była to msza roz-
poczynająca czterdziestogodzinne 
nabożeństwo. W kościele były trzy 
siostry zakonne i ja. Potem było wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu 
i Pan Jezus był sam w kościele aż  
do wieczora.

Po kilku dniach byłem w kurii  
i mówię do sekretarza, że koniecznie 
trzeba zmienić termin czterdziesto-
godzinnego nabożeństwa, bo jest 
bardzo nietrafiony. Nikt nie przycho-
dzi do kościoła. To jest sezon zbioru 
truskawek i ludzie nie mają czasu.

Popatrzył na mnie i powiedział: 
„Przyjdź z tym do mnie za kilka lat. 
Wszyscy młodzi proboszczowie,  
nim zdobędą trochę doświadczenia, 
chcą zmieniać godziny nabożeństw”. 
Ale nie miał racji. Po naradzie z ra- 
dą parafialną zmieniliśmy termin 
nabożeństw na maj i wierni zaczęli 
przychodzić.

Potem zabraliśmy się za  
budowę domu rekolekcyjnego.  
Z ogromnym wysiłkiem finansowym 
i pracą „duchaczy” – tak dużo mimo 
wszystko to nas nie było, a moty-
wowanie finansowe to podobno nie 
mój charyzmat – zabraliśmy się za 
przeróbkę pomieszczeń zielarni ks. 
Słojewskiego. Stodołę przerobiliśmy 
na noclegownię, powstała sala do 
sprawowania Eucharystii i wszelkich 
spotkań. Odnowa miała Dom. 

Proboszczem byłem do 2005 
roku. Wybudowany został przez te 
lata nowy dom rekolekcyjny, udało 
mi się powiększyć cmentarz, zmie- 
nić architekturę kościoła tak, by 
bardziej przypominał świątynię niż 
halę sportową. Zrobiliśmy jeszcze 
coś. Byłem w Anglii w Bristolu, bo 
próbowałem uczyć się angielskiego. 
Był potworny ziąb. Wszedłem do 
ogromnego kościoła, żeby się trochę 
pomodlić i ogrzać, a tam cieplutko 
jak w lecie. Grzejników nie widać, 
a ciepło, aż miło. Zobaczyłem, że 
kościół ma ogrzewanie podłogowe. 
Pomyślałem: „W naszym kościele  
też musi być takie”. I jest. 

Dziś mogę powiedzieć, że ży- 
cie mi się udało. Nic bym w nim nie 
zmienił, gdybym miał zaczynać od 
nowa. No może przypilnowałbym 
tego, żeby nauczyć się porządnie 
jednego zachodniego języka, a nie 
trochę francuskiego, trochę angiel-
skiego, niemieckiego, włoskiego. 
Tego bym konsekwentnie przy- 
pilnował. ■

…życie mi się udało. Nic bym w nim nie zmienił,  
gdybym miał zaczynać od nowa.
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ALe ŚLiSKo!
Zaczęło się trochę nietypowo, bo w strugach padają-

cego deszczu. Ale poza tym wszystko przebiegało zgodnie 
z protokołem. 10 grudnia przecięto wstęgę i pierwsze  
w gminie Lesznowola lodowisko zostało otwarte. A ponie- 
waż pogoda prawdziwego sportowca nie zraża, gościem 
specjalnym była Erwina Ryś-Ferens, polska panczenist-
ka, olimpijka, mistrzyni Europy i świata. 

Na szczęście dla zapalonych łyżwiarzy po świętach 
przyszła zima, a potem nawet prawdziwy mróz. W Święto 
Trzech Króli, gdy termometry wskazywały kilkanaście 
stopni poniżej zera, lodowisko tętniło życiem. Niektórzy 
stawiali pierwsze kroki przy balustradzie, inni prosili 
o pomoc pingwiny, ale byli też prawdziwi zawodowcy, 
którzy wywijali wysoko punktowane piruety. 

Czasami można było usłyszeć ciche narzekania 
małych sportowców, że zimno, ale zaraz padała fachowa 
odpowiedź zaangażowanego rodzica: „Będzie ciepło,  
nie będzie lodu!”.

Z wysokości drzew wyczynom na białej tafli przyglą-
dały się napuszone ptaki. O co w tym całym ślizganiu 
chodzi? Pewnie o nic poważnego. O czystą frajdę i tyle. ■
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…To stary Gruzin cicho gra/O swoim losie złym/A ja o sobie myślę: „Ja/Chcę płakać 

razem z nim/Chcę płakać razem z nim…”.

Piosenka O zmierzchu, Bułat Okudżawa

Dziewczyna  
z Mazur

Pięknej, nastrojowej piosenki o starym Gruzinie, 
grającym o zmierzchu na placu targowym, można słu-
chać bez końca. Jej autor i wykonawca Bułat Okudżawa 
nigdy by nie przypuszczał, że jego piosenka odegra rolę 
w jednym z etapów życia pewnej filigranowej dziewczy-
ny z Mazur. Ta dziewczyna, mieszkanka naszej gminy, 
nadal śpiewa piosenki Okudżawy. Beatę Jankowską-Tzi-
mas postanowiliśmy przedstawić Czytelnikom „mojej 
Lesznowoli”.

Z gitarą do Gdyni
Wszystko zaczęło się w Gołdapi. Tu, wśród mazur-

skich jezior, Beata kończyła liceum, potem wzięła na ple- 
cy gitarę i pojechała na egzamin do Gdyni. Przy Teatrze 
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej było studium wo-
kalno-aktorskie, do którego postanowiła się dostać. 

Dlaczego chciała być w teatrze muzycznym?  
– Bo – jak sama mówi – najpierw zaczęła śpiewać,  
a potem chodzić. 

– To była moja pasja od dziecka. Wtedy nie było 
programów typu talent show, więc jeździłam na różnego 
rodzaju konkursy piosenki i śpiewałam. Pamiętam, było 
to chyba w Kielcach. Tak, w Kielcach. Zauważył mnie 
reżyser koncertu i doradził, żebym zainteresowała się 
Teatrem Muzycznym w Gdyni. 

 Uważałam, że to szalony pomysł. Zawsze miałam 
w sobie dużo pokory i byłam w stosunku do siebie dość 
krytyczna. Gdzie ja, a gdzie teatr muzyczny? Przecież 
nikt mnie nie uczył śpiewu. Byłam zwykłą dziewczyną  
z Gołdapi, która sama nauczyła się „plumkać” na gita- 
rze i śpiewać. 

– Po tej surowej samoocenie dziewczyna z Mazur 
wzięła na plecy swoją gitarę, wsiadła do pociągu i poje-
chała do Gdyni z poezją śpiewaną.  

Zaśpiewać Preludium Iwony Piastowskiej.

…przyleciały ptaki, wyszły na mokradła,
Jesień się zbudziła, twoja panna zbladła.
powój mój niebieski, mój dom wśród powoju,
Ściany moje, sufit i okna pokoju.
przyleciały ptaki koloru indygo,
Siadły na badylach pod wspólną łodygą…

– Jak zobaczyłam na korytarzu dziewczyny, które 
przyjechały na egzamin, gdy usłyszałam, jak ćwiczą  
w kącie korytarza operowe arie i utwory musicalowe, 
byłam przerażona. Pomyślałam: „Co ja tu robię? Ale sko-
ro już tu jestem, to idę”. Weszłam na salę, usiadłam na 
krzesełku przed szanowną komisją i zaczęłam śpiewać. 

Zapanowała cisza. Śpiewałam i w pewnym momen-
cie zobaczyłam, jak po policzkach jednej z pań profesor 
zaczynają płynąć łzy. Pojęcia nie miałam – dobrze to, 
czy źle? Zdałam.

Potem pani profesor Urszula Szerszeń była moją na-
uczycielką, a ja – dziewczyną z małego miasta, pogubio-
ną w mieście wielkim i nie wiedziałam, z czym to się je, 
to aktorstwo. 

Skrzypek na dachu
Na pierwszym roku studiów tak się szczęśliwie 

zdarzyło, że reżyser Jerzy Gruza, wtedy dyrektor Teatru 
Muzycznego w Gdyni, szukał do obsady Skrzypka na 
dachu małej, filigranowej dziewczyny do roli najmłod-
szej córki Tewje Mleczarza. Znalazł mnie. I tak się życie 
studenckie potoczyło, że weszłam do innych musicali. 
Przez cztery lata w Gdyni studiowałam i występowałam 
na scenie Teatru Muzycznego. 

Kiedy kończyłam szkołę, Jerzy Gruza przestawał  
być dyrektorem. W musicalu Smurfowisko grałam rolę 
smerfa Zgrywusa. Zauważył mnie Ryszard Poznakow-
ski. Tak, tak, ten z Trubadurów. Był wówczas kierowni-
kiem muzycznym Teatru Syrena w Warszawie. Zapro- 
sił mnie do Warszawy na przesłuchanie do dyrektora 
Syreny Zbigniewa Korpolewskiego. Powiodło się i zosta- 
łam rzucona na głęboką wodę. Zaproponowano mi za-
stępstwo na trzy spektakle za Ewę Kuklińską, ówczesną 
gwiazdę Teatru Syrena, grającą główną rolę w rewii  
pt. W inne czasy. 

Przez pięć dni mieszkałam w garderobie teatru, 
ucząc się roli. Jedyną próbę z całym zespołem miałam  
w dzień premiery. Debiut się powiódł. Cały zespół przy- 
jął mnie bardzo serdecznie, a dyrektor Korpolewski za- 
proponował mi w teatrze etat. Od tego dnia grałyśmy  
z Ewą Kuklińską na zmianę. 

Potem dyrektorem Teatru Syrena została Barbara 
Borys-Damięcka i obsadziła mnie w głównej roli w mu- 
sicalu Królowa przedmieścia. Ja grałam Mańkę, a Jacek 
Kawalec Antosia. Tak naprawdę Syrena stała się moim 
drugim domem. Graliśmy i bajki, i przedstawienia wie- 
czorne. Do tego jeszcze Dziennik Jacka Fedorowicza  
i Kabaret Olgi Lipińskiej. Było, co robić.

Marynika, Marynika
…A ona śpi i śpi, doprawdy, jak na złość, /tak może 

spać i spać, i nigdy nie ma dość…. Był czas, gdy Maryni-
kę, piosenkę z tekstem Gozdawy i Stępnia, śpiewała cała 
Polska. Była też ona częścią składową rewii W inne czasy 
wystawianej w Teatrze Syrena. Tę piosenkę w rewii 
śpiewała Beata Jankowska-Tzimas. Był to niezapomniany 
występ. I nie dlatego, że to była w Syrenie jej premiera. 

…mogę zagrać  
i Małą Syrenkę,  

i Daphne ze Scooby Doo, 
psa, małego chłopczyka  

i babcię. 
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– Dekoracją do utworu była wielka zastawka imitu-
jąca kołdrę. Pod kołdrą, a właściwie za kołdrą, Tadeusz 
Pluciński, ja i Wiesław Drzewicz. Ja w body z zawiąza-
nymi na plecach rękawami, co miało sprawiać wrażenie, 
że pod kołdrą jestem naga. Za nami w okienkach dekora-
cji cały zespół.

Zespół śpiewa: „…mama przez podwórko woła: wsta-
waj, córko, nie bądź leń, bo już dzień, bo już dzień…”, 
budzę się, znad zastawki wysuwają się moje nagie ramio-
na, a ja czuję, że moje body się zsuwa. Opada. Widzowie 
nie widzą, co się dzieje, ale zespół z tyłu gotuje się, bo 
już widzi, że stoję półnaga.

 Nigdy nie zapomnę wzroku Plucińskiego i Drzewi-
cza, którzy byli obok mnie na wysokości mojego biustu. 
Pierwszy spektakl, taka wpadka i… owacje.

Teraz w Teatrze Syrena gram rolę Makosi bufetowej 
w spektaklu Hallo Szpicbródka i tak jak śp. Irena Kwiat-
kowska wywijam nogami i śpiewam: „Nogi, nogi, nogi 
roztańczone/ tańczą nogi, tańczą, jak szalone”. Gram też 
w Królowej śniegu i w bajce dla dzieci Kot w butach.

A propos Kota w Butach. Dzieciaki są zawsze wspa-
niałą widownią. Na jednym z przedstawień zbliżamy się 
do chwili, gdy królowa ma się spotkać ze swoim młodym 
narzeczonym. Zgodnie ze scenariuszem jestem podeks-
cytowana i w euforii mówię, zwracając się w stronę wi-
downi: „Zdaje mi się, że zemdleję”. Z pierwszego rzędu 
słyszę głos jakiegoś przeżywającego akcję malca: „No  
i dobrze”. Dzieci są szczere do bólu.

Mała Syrenka
Po roku pracy w Teatrze Syrena ktoś powiedział  

o mnie w studio dubbingowym. Poszłam na casting do 
kreskówki Mała Syrenka. Bajki opartej na baśni Chri-
stiana Andersena. To było moje nowe doświadczenie,  
a do tej roli startowały też znane i bardziej doświadczo- 
ne koleżanki.  

Wybrano mój głos. Dostałam rolę Małej Syrenki. 
Potem przyszła kolejna propozycja. Dubbing Daphne 

Blake – postaci z seriali i filmów Scooby Doo. 16-latki 
z długimi do ramion, rudymi włosami. Tę rolę gram do 
dziś, ale na co dzień nie mówię „o, mamciu”, tak jak to 
robi moja bohaterka. 

Dubbing nie jest łatwą sztuką. Nie każdy aktor potra- 
fi to robić. Mnie pomaga chyba moja muzykalność i dość 
plastyczny głos. Mogę zagrać i Małą Syrenkę, i Daphne 
ze Scooby Doo, psa, małego chłopczyka i babcię. 

Dziś, po dwudziestu latach pracy, mogę powiedzieć, 
że potrafię to robić i kocham tę pracę. 

Moje śpiewanie
Przyszedł taki dzień, że dziewczyna z Mazur, a dziś 

dziewczyna z naszej gminy, musiała odpowiedzieć na 
pytanie, co tak naprawdę chce robić. To pytanie zadał  
pani Beacie mąż. W teatrze zmieniła się dyrekcja, zmie- 
nił się repertuar, z afisza schodziły kolejne tytuły, przy-
szła refleksja, że stoi w miejscu.

– Dla mnie odpowiedź była oczywista. Chcę śpiewać. 
Zawsze chciałam śpiewać i chcę to robić. I zaczęło się jak 
w bajce. Był niedzielny poranek, siedemnastego grudnia, 
cztery lata temu. W „Dzień dobry TVN” pokazywano 
trwający na warszawskim Torwarze precasting do pro-
gramu „X-Faktor”. Mąż mówi: „Na co czekasz? Ubieraj 
się i jedź. Przecież nie masz nic do stracenia”. Po tych 
słowach wziął syna na spacer, a wychodząc powiedział, 
że nie chce mnie widzieć w domu, jak wróci.

Ubrałam się i pojechałam na Torwar. Była godzina 
piętnasta. O dwudziestej trzeciej przyszła kolej na mnie. 
Ja, kobieta po czterdziestce, siedzę w korytarzu z bar- 
dzo młodymi ludźmi. 

 Jedna dziewczyna mówi, że zaśpiewa coś Whit- 
ney Houston, druga, że poleci Beyoncé. – „ A pani, co 
zaśpiewa?” – zapytały mnie. „Zaśpiewam Okudżawę”.  
– Na chwilę zapadła cisza, a potem padło pytanie  
–„ A co to?” – Proszę zwrócić uwagę: nie „kto to”,  
tylko „co to”! Pomyślałam: „Co ja tu robię?”.

Trzeba było zaśpiewać fragment po polsku i frag- 
ment po angielsku. Zaczęłam śpiewać.

„…O zmierzchu, w mrocznej, gęstej mgle/Targowy 
tonie plac/Melodia niekończąca się/Nie daje miastu 
spać…”. – Śpiewam i nikt mi nie przerywa. Zaśpiewa- 
łam całą piosenkę. Drugiej już nie musiałam śpiewać.

Kiedy skończyłam, podeszła do mnie producentka 
programu i zaprowadziła mnie do pokoju, w którym był 
reżyser. Jeszcze raz zaśpiewałam O zmierzchu i od razu 
dostałam się do programu.

W kolejnym etapie w Zabrzu, w aranżacji Pawła 
Stankiewicza i przy dźwiękach jego gitary, zaśpiewałam 
Yesterday zespołu The Beatles. W jury Kuba Wojewódz-
ki, Tatiana Okupnik i Czesław Mozil. Kuba zaprosił 
mnie od razu do finału, choć było jeszcze wiele etapów. 

Niestety nie wystąpiłam w finale. Miałam tego dnia 
do zagrania bajkę w Syrenie i dyrektor nie zgodził się na 
zmianę repertuaru. Musiałam zagrać i pognać na prze-
słuchanie. Ledwie zdążyłam. Weszłam bez próby, a śpie-
wałam Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Powiedziałam 
akompaniatorowi, że będę śpiewała balladowo, inaczej 
niż Szczepanik. Zaczęłam i… zapomniałam tekstu. 

Po X-Faktor pomyślałam, że wszystko to było po to, 
bym zrobiła własny recital. Ludzie się o mnie dowie-
dzieli. Na FB przychodziło tysiące wiadomości, ludzie 
zaczęli mój głos kojarzyć z bajkami z dzieciństwa. Zoba-

…ludzie zobaczyli, że ten 
głos ma ręce i nogi, że jestem 

aktorką i wokalistką.

czyli, że ten głos ma ręce i nogi, że jestem aktorką  
i wokalistką. Chciałam śpiewać i koncertować. Śpie- 
wać to, co chcę i lubię. 

Wtedy wymyśliłam Koncert na Miłość, Gitarę  
i Śpiew. Piosenki o miłości, piosenki z mojego dzieciń-
stwa, znane, ale przefiltrowane przez moją duszę i duszę 
moich muzyków. Pawła Stankiewicza, Pawła Bomerta, 
Andrzeja Olewińskiego i od niedawna Filipa Siejki. 

O pani Beacie, „Dziewczynie z Mazur”, która od 
kilkunastu lat jest mieszkanką naszej gminy, mogliby-
śmy pisać jeszcze długo. Właśnie trwa w jej życiu etap, 
w którym dochodzi do siebie po – jak mówi – wygranej 
walce z „robalem”. Nigdy nie przypuszczała, że śpiewając 
charytatywnie dla pacjentów oddziałów onkologii, sama 
na taki oddział w tym roku trafi. Dzieli się teraz swoim 
szpitalnym doświadczeniem i pomaga innym, którzy  
tej pomocy potrzebują. 

Pasją pani Beaty jest jeszcze robienie pięknej biżute-
rii. Dziś dzieła jej rąk wspomagają akcje charytatywne  
i fundacje. Jej głos można usłyszeć na wielu charytatyw-
nych koncertach.

Taka już jest ta „Dziewczyna z Mazur”. Mamy  
nadzieję, że kiedyś mieszkańcy naszej gminy usłyszą  
jej wzruszający, sentymentalny Koncert na Miłość, Gita-
rę i Śpiew. Tego Państwu i pani Beacie w Nowym Roku 
życzymy. ■

moja Lesznowola
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Jest rok 2008. Rok w życiu pani Izy prze- 
łomowy z dwóch powodów. Pierwszy to decy-
zja o założeniu rodziny. Pani Iza wychodzi za 
mąż. Drugi to decyzja o opuszczeniu Warsza- 
wy. Państwo Iza i Mariusz kupują dom na osie-
dlu Krzywa Iwiczna. 

Potem na świat przyszła Gabriela, a rok, 
jeden miesiąc i jeden dzień po niej Kamila. 

O powrocie do korporacji nie było już mo- 
wy. Praca dyrektora sprzedaży w regionie Ma-
zowsza wymagała ciągłych podróży.

– Boże – pomyślałam – to ja mam te ma-
leńkie dzieciaczyny zostawić i jeździć tysiące 
kilometrów samochodem? Narażać swoje zdro- 
wie i życie? Tłuc się po hotelach? Nie, tego się 
nie da pogodzić. Dzieci muszą mieć mamę. To 
ważniejsze niż praca i pozycja. 

Majowa decyzja
Żeby opowiedzieć o przełomowej w życiu 

pani Izy decyzji, trzeba wrócić do 2008 roku. 

Genetyk molekularny to ktoś, kto zajmuje się reakcjami che-
micznymi, bada złożone procesy, dzięki którym powstają geny.  
A co robi magister inżynier Iza Małek, genetyk molekularny  
w Krzywej Iwicznej? Piecze chleb na zakwasie, wypieka pyszne 
ciasta i prowadzi własną kawiarnię.

Kariera zawodowa
Absolwentka wydziału zootechniki na SGGW w swoim zawo-

dzie nie przepracowała ani jednego dnia. Zaraz po studiach oddała 
się branży kosmetycznej. Doszła do wniosku, że chemia, którą 
miała na studiach, bardzo jej się przyda. Z łatwością opowiadała 
klientom o składnikach kosmetyków, tłumaczyła na szkoleniach 
zalety nowych produktów, znała nazwy związków chemicznych 
wchodzących w ich skład i potrafiła jasno opowiedzieć o skutkach 
ich działania.

Do genetyki molekularnej dołożyła pani magister inżynier po-
dyplomowe studia reklamy i zarządzania. Z takim zasobem wiedzy 
pięła się po szczeblach zawodowej kariery. Doszła do szczebla dy- 
rektora sprzedaży. I pewnie pięłaby się jeszcze wyżej, gdyby nie 
doszła do wniosku, że trzeba zrobić przerwę, bo w życiu są sprawy 
ważne i ważniejsze. 

Młode małżeństwo ma wpłaconą zaliczkę 
na mieszkanie. Modną dzielnicą jest wtedy 
rozbudowujący się w błyskawicznym tempie 
Ursynów i tam w przyszłości mają zamiar za- 
mieszkać. Którejś nocy pani Iza, przeglądając  
coś w Internecie, trafia na informację o budo- 
wanym w Nowej Iwicznej osiedlu Krzywa 
Iwiczna. Bardzo ją ta informacja zaciekawiła  
i rano swoim odkryciem podzieliła się z mężem. 

 – Wiesz co, Mariusz, znalazłam w Interne-
cie ciekawą ofertę. W Nowej Iwicznej powstaje 
niezwykłe osiedle. Chodź pojedziemy to obej-
rzeć. I pojechaliśmy. 

Był maj. Budowa osiedla dopiero się za- 
czynała. Powstawały pierwsze budynki a do- 
okoła był kwitnący sad. Przepięknie kwitły 
jabłonie. Bajka.

 Popatrzyłam i od razu wiedziałam. To  
jest moje miejsce na ziemi. Tu chcę mieszkać. 

Iza i Mariusz machnęli ręką na wpłaco-
ną zaliczkę, na rozbudowujący się Ursynów, 
wzięli kredyt w szwajcarskich frankach (jak 
znaczna część mieszkańców osiedla w Iwicz-
nej), wpłacili odpowiednią kwotę na mieszka-
nie, kupili kalosze i jako jedni z pierwszych 
przeprowadzili się do Krzywej Iwicznej. Mieli 
małe kłopoty, żeby się zameldować, bo meldo-
wali się pierwsi, a w gminie jeszcze nikt nie 
słyszał o ulicy „Do Rynku”.

– Czujemy się tu jak pierwsi osadnicy.  
Tu urodziły się nasze córki, tu się wychowy-
wały. Tu też zdecydowałam, że do swojej pracy 
już nie wrócę.

Codziennie przez nasz dom przewijało się  
mnóstwo ludzi. Widać tak to już jest z pierw-

szymi osadnikami, że wszyscy przychodzą pytać, jak tu się mie- 
szka, czy było warto, co tu będzie, jak rozwiązujemy takie czy  
inne problemy związane z nowym miejscem.

Od rana do nocy a to kawka, a to herbatka, a to ciasteczko. 
Wszyscy nowi mieszkańcy przychodzili nas poznać i pogadać. 
Dosłownie drzwi się nie zamykały.

Na początku, kiedy jeszcze trwała budowa, były częste prze-
rwy w dostawie prądu, bo byliśmy podłączeni do linii budowlanej. 
Powiedziałam wtedy do męża, że muszę mieć kuchnię gazową,  
bo na tej elektrycznej nie wyrabiam. To nie jest gotowanie. Ja mu-
szę gotować na ogniu. 

Kupiliśmy kuchnię gazową, więc jak tylko była przerwa  
w dostawie prądu, to wszyscy na kawę czy herbakę przychodzili  
do nas. „Chodźmy do Izy, bo Iza ma kuchnię gazową i ma, na  
czym zagotować wodę”. 

Musisz mieć knajpę
Od tych kawek i herbatek zaczęły się znajomości i przyjaźnie. 

Kiedy urodziła się Kamilka, sąsiedzi przyszli do Izy ze śmiałym 
pomysłem: „Ty to musisz mieć knajpę. Jesteś po prostu do tego 
stworzona. Drzwi się u ciebie nie zamykają”. 

Fakt. Drzwi się nie zamykały, ale pani Iza, kobieta chodząca 
po ziemi, wiedziała, że to pomysł szalony. Pani magister inżynier, 
genetyk molekularny, przytomnie odrzekła, że nie ma do tego od- 
powiedniego przygotowania, nie wie, jak to zrobić, nie ma na to 
pieniędzy i nie ma odpowiedniego lokalu.

To jednak była dość słaba argumentacja, bo sąsiedzi wiedzieli 
to, czego nie wiedziała pani Iza. Po pierwsze widzieli, że na osiedlu 
są odpowiednie lokale, więc nakłonili panią Izę, by porozmawiała  
z deweloperem. 

Okazało się, że pomysł trafia w dziesiątkę. Nie dość, że są lokale,  
to deweloperowi też chodziło po głowie, żeby powstała w osiedlu 
jakaś kawiarnia czy niewielka restauracja, ale jakoś nie widział pa- 
ni Izy w roli restauratorki. Jedno dziecko rok i trzy miesiące, dru-
gie trzy miesiące, jakoś to wszystko do siebie nie chciało pasować.

Telefon był krótki i konkretny: 
„Wpadła mi w rękę moja Lesz- 
nowola. Szukacie państwo intere-
sujących ludzi? Zajrzyjcie do  
Nowej Iwicznej. Na osiedlu Krzywa 
Iwiczna jest w rynku kawiarenka. 
Jej właścicielka jak ulał pasuje  
do waszego miesięcznika”.  
Sprawdziliśmy.

Moje miejsce 
na ziemi

moja Lesznowola
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studnia bez dna. A to się coś stłucze,  
a to zepsuje. 

Było ciężko, ale wspierali nas fantasty- 
czni sąsiedzi. Oni wiedzieli, że nie jest nam 
łatwo. Dwoje młodych ludzi z kredytem, dwój-
ką maleńkich dzieci i kawiarnią w budowie. 
Dlatego przychodzili do nas po pracy i praco-
wali. Malowali ściany, dziewczyny myły okna, 
panowie zakładali lampy i przykręcali listwy. 
Dosłownie cała ulica pomagała w urządzaniu 
kawiarni.

Mało tego, sąsiedzi złożyli się i kupili na 
dobry start piękny, bardzo drogi, profesjonalny 
mikser. „Żeby mi dobrze wychodziły ciasta”.

Pierwszego sierpnia 2013 Cafe Muffin zo-
stała otwarta. Była wielka parapetówka.  
Kawa, pyszne ciasta i lody.

Kawiarnia w rynku
Pani Iza sama robi różne wypieki. Trady-

cyjną metodą – z jajek, mąki, bez proszków, 
chemii spożywczej, utrwalaczy i wszelkich 
dodatków spożywczych. Piecze też sama chle-
by. Odnalazła przepisy, które babcia skrzętnie 
notowała w zeszytach, a że ma rękę do ciast,  
to wszystko jej jakoś wychodzi. Kiedy do Muf-
finy wpadli Włosi i zjedli zrobione przez panią 
Izę tiramisu, kiwali głowami i mówili,  
że w życiu tak dobrego nie jedli.

– Ja się nie boję korzystać z ekologicznych 
produktów. Przez znajomość chemii mam 

Nie wiadomo, czy deweloper dostrzegł zapał, determinację,  
czy coś magicznego, bo zgodził się dać pani Izie kredyt zaufania. 
Potem zaczęły się zmagania z SANEPID-em. Panie, patrząc na 
małe dzieci i panią Izę organizującą kawiarnię, pukały się w czo- 
ło, ale zezwolenia na prowadzenie działalności dawały.

Rodzice Izy woleli, żeby zajęła się konkretną etatową pracą, 
więc nie bardzo wspierali córkę, właścicielkę kawiarni w budowie. 
Im bardziej wszyscy byli przeciwni, tym bardziej uparta była Iza.

– „Dobra – powiedziałam do męża – „postawimy wszystko na 
jedną kartę. – Jak się tak uparłaś, to nie ma wyjścia” – powiedział 
Mariusz. Zaczęliśmy sprzedawać nasze dobra, żeby mieć pienią- 
dze na wyposażenie kawiarni. Sprzedaliśmy aparat fotograficzny, 
opony zimowe, potem skuter – słowem wszystko, co się sprze- 
dać dało. Natychmiast się przekonałam, że gastronomia to taka 

…popatrzyłam  
i od razu wiedzia-
łam. To jest moje 
miejsce na ziemi.

34
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Odwiedziliśmy naszą bibliote- 
kę gminną w Magdalence. Na dzień 
dobry każdego tu wita przyjazny 
uśmiech pani Kasi, pani Magdy i dy-
rektorki biblioteki, Danuty Bucholc.

Danuta Bucholc jest stąd. Z Lesz-
nowoli. Urodziła się w rodzinnym 
domu na Okrężnej, a rodziła się całe 
trzy dni, co jej mama zawsze przy-
pominała. Rodzice pani Danuty, tak 
jak znacząca większość mieszkań-
ców naszej gminy, byli rolnikami, 
więc i dzieciństwo małej Danusi, tak 
jak dzieciństwo dzieci innych rolni-
ków, było kształtowane przez pracę 
na roli i pomoc w gospodarstwie.

Potem szkoła, liceum, pierwsza 
praca, małżeństwo, dom, dzieci, 
przerwa w pracy i gdy córki mia-
ły cztery i dwa latka, powrót do 
pracy. Od tej chwili nieprzerwanie 
trwa przygoda pani Danuty z naszą 
biblioteką. Choć jest dyrektorem 
biblioteki, mówi o sobie: „jestem 
bibliotekarką”. 

Pracę w bibliotece pani Danuta 
zaczęła na pół etatu w 1973 roku. 
Tak się złożyło, że wraz z jej przyj-
ściem do pracy zapadła decyzja, 
żeby bibliotekę, która zajmowała 

pokój w budynku Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Lesznowoli, wynieść 
z urzędu. Jak to w naszej rzeczywi-
stości często bywa, łatwiej o decyzję 
niż o przewidzenie jej skutków. Była 
decyzja, żeby bibliotekę wynieść, 
ale nie było decyzji dokąd. To nie 
było już zmartwienie władzy tylko 
zmartwienie bibliotekarki.

Krótka historia zmian
Pani Danuta podjęła decyzję.  

Biblioteka została przeniesiona na 
dwa lata do jej domu. Zbiory biblio-
teczne zajęły jeden pokój, a ponie-
waż bibliotekarka była na miejscu  
i do pracy nie dojeżdżała, biblioteka 
była czynna w piątek, świątek i w nie- 
dzielę. Od świtu do nocy.

Nigdy już potem nie było tak 
dobrze. Po dwóch latach bibliotekę 
czekała kolejna przeprowadzka. Przy 
Gromadzkiej Radzie Narodowej był 
drewniany budynek, w którym mie-
ścił się Klub Rolnika prowadzony 
przez Gminną Spółdzielnię Samo- 
pomoc Chłopska.

Pani Danuta dobrze ten budynek 
znała, bo jako mała dziewczynka 
chodziła tam do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej. Poszła więc do 
naczelnika gminy z propozycją, żeby 
bibliotekę z jej domu przenieść do 
Klubu Rolnika.

Według niej biblioteka powinna 
być miejscem spotkań mieszkańców 
gminy, którzy będą korzystali z róż-
nych form dóbr kultury. Naczelnik 
wprawdzie nie był stąd, ale pomysł za- 
akceptował i zaczął się remont klubu. 

– Własnymi siłami lokal został 
wyremontowany. Przeniosłam biblio-
tekę w nowe miejsce. Był rok 1975. 
Gromadzka Rada Narodowa w Lesz- 
nowoli została połączona z Groma- 
dzką Radą Narodową w Mrokowie,  
a w konsekwencji zostały połączone 
dwie biblioteki. I w tym budynku 
biblioteka działała aż do chwili roz-
budowy urzędu gminy. 

 Dostaliśmy mały pokoik w no- 
wym budynku urzędu gminy. Ten 
nowy budynek, zgodnie z trendem 

hopla na punkcie jakości, więc omijam szerokim łukiem wszel- 
kie stabilizatory czy proszki do pieczenia. Nie zalewam ciast ga- 
laretką, bo nie robię na wagę, tylko dbam o jakość. 

Ponieważ w kawiarni spędzam praktycznie całe dnie, to  
jak dzieci wracały ze świetlicy a mąż z pracy, tu podawałam im 
obiady. Wchodzili sąsiedzi: „Nie masz trochę więcej tej zupy?  
– pytali. – No mam. – A tak w ogóle, to nie możesz więcej goto-
wać? Będziemy wpadali na obiady”. I tak się zaczęło. Potem przy-
szły propozycje, że może bym komuś urządziła chrzciny, ktoś inny 
chciał przyjęcie z okazji komunii. Czemu nie, robię dla swoich, 
mogę spróbować. Potem trafiło się wesele i klienci zaczęli pytać  
o sylwestra. I tak jest do dziś. 

Kiedy organizuję sylwestra czy imprezy okolicznościowe, 
pomaga mi mama, która specjalizuje się w daniach mięsnych, tata, 
który świetnie gotuje. Przychodzi też z pomocą mąż i moje przyja-
ciółki jeszcze z podstawówki, które wcielają się w rolę kelnerek. 

Pani Iza prowadzi nie tylko kawiarnię, nie tylko sama piecze, 
sama gotuje, ale też jej kawiarnia jest punktem zaopatrującym 
chętnych w ekologiczną żywność. Co środę kawiarnia jest zasta-
wiona pudłami z ekologiczną żywnością, którą zamówili sobie 
bywalcy kawiarni. 

 Jak wygląda dzień pani magister inżynier, 
genetyka molekularnego, który ma kawiarnię? 

– Wstaję o szóstej rano i wyprowadzam na 
spacer psy. Około siódmej budzę dziewczyn- 
ki, robię im śniadanie, kanapki i szykuję do 
szkoły. Potem około ósmej zawożę je do świe-
tlicy. Prosto stamtąd jadę na zakupy. Około 
jedenastej wpadam z wywieszonym językiem 
do kawiarni, żeby posprzątać, umyć podłogę  
i ogarnąć wszystko przed otwarciem. Muszę 
też wstawić do pieczenia jakieś ciasto, żeby 
było na otwarcie, i wziąć się za gotowanie 
obiadu. Na piętnastą przyjedzie na obiad mąż  
i kilku klientów. Ponieważ dziś jest środa, przed  
szesnastą przyjedzie lokalny rolnik z żywno- 
ścią ekologiczną. Jakieś czterdzieści pudeł. 
Wszystko trzeba przyjąć, obejrzeć i rozważyć 
według zamówień. Około siedemnastej klienci 
zaczną odbierać zamówione produkty. Przed 
dziewiętnastą trzeba znowu wszystko posprzą-
tać i przed dwudziestą wstawić jeszcze coś do 
pieca, żeby było na dzień następny. Muszę też 
zagnieść ciasto na chleb, wpaść do domu, żeby 
zrobić dzieciom kolację, wykąpać je przed 
snem. Potem jeszcze trzeba wyjść z psami na 
wieczorny spacer, wstawić na noc pranie, żeby 
je rano wyjąć i powiesić. Proszę też pamiętać, 
że do kawiarni przychodzą na kawę, herbatę 
czy ciastka klienci. Tak mniej więcej wygląda 
mój dzień, ale uwielbiam to, co robię. 

Zastanawiające. Na siłaczkę pani Iza nie 
wygląda. Okazuje się, że pozory mylą. ■

…od tych kawek i herbatek  
zaczęły się znajomości  

i przyjaźnie.

Kiedy człowiek przekracza próg biblioteki, 
zaczyna mówić ciszej. Przechadza się mię-
dzy regałami, zatrzymuje, czyta nazwiska 
autorów, tytuły, dotyka grzbietów książek, 
zastanawia się, szuka, wybiera. Zatrzymuje 
na chwilę czas, zapomina o troskach dnia, 
ulega magii miejsca. Magii biblioteki. 

KocHAM  
To, co RoBiĘ 
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Z filią w Mysiadle historia była 
nieco inna. Powstała ona na życze- 
nie mieszkańców. Napisali do urzę-
du, że nie mają biblioteki, i zapadła 
decyzja, że trzeba otworzyć filię. 
Zaczęliśmy szukać lokalu.

Znaleźliśmy pomieszczenie w ho-
telu robotniczym kombinatu KPGO 
Mysiadło, ale nie na długo. Kombi-
nat był zgodnie z wiatrem przemian 
likwidowany i musieliśmy z dnia na 
dzień zwinąć bibliotekę i wynieść się 
z wynajmowanego pomieszczenia.

Kazio Jabłoński, który był w bi-
bliotece zatrudniony, znalazł piwnicę 
w bloku mieszkalnym. Wymalował, 
wyszykował i w ciągu jednego dnia 
przenieśliśmy bibliotekę do piwnicy. 
Warunki w tej piwnicznej izbie były 
jak to w piwnicy, ale zawsze uważa-
łam, że jak już coś powstało, to niech 
będzie. Zlikwidować można bardzo 
łatwo, odtworzyć znacznie trudniej.

Potem powstał w Mysiadle kolej-
ny blok mieszkalny i cały jego dół 
został przekazany gminie. Znalazły 

w nim pomieszczenie poczta, filia 
GOK i biblioteka. Z biblioteką było 
tak, że dostałam plany pomieszcze-
nia i mogłam zaproponować, jak 
to wszystko ma wyglądać. Bardzo 
mnie to ucieszyło, bo wiedziałam,  
co powinno być i jak powinno być  
w tej nowej bibliotece. Tak to wszy- 
stko zorganizowałyśmy, że nawet 
same wybierałyśmy płytki podłogo-
we. Kiedy wszystko było zrobione  
i kiedy wszystkie zbiory zostały  
z piwnicy przniesione do tego loka- 
lu, byłyśmy przeszczęśliwe. Usiadły-
śmy i powiedziałyśmy sobie: „No to 
odniosłyśmy sukces”. Był to marzec 
2008 roku.

Filia w Mysiadle działała już  
w nowym lokalu, a siedziba bibliote-
ki głównej mieściła się w budynku 
urzędu gminy. Zajmowałyśmy po-
mieszczenia, w których dziś jest wy-
dział komunikacji. Kiedy trzeba było 
rozbudować wydział komunikacji, to 
biblioteka przeniosła się tam, gdzie 
dziś jest Urząd Stanu Cywilnego. 

Czytelników przybywało, księgo-
zbiór rósł, było coraz ciaśniej. 

Na swoim
Wreszcie przyszedł rok 2013. 

Cudowny rok dla biblioteki publicz-
nej. W grudniu 2012 roku zaczęliśmy 
przeprowadzkę i od stycznia 2013 ro- 
ku pracowałyśmy już w Magdalence.  
Dziś bibliotekę odwiedza 1016 czytel-
ników. W 2016 roku w bibliotekach 
zarejestrowano 3812 czytelników, 
którzy wypożyczyli 54 852 książki. 
Czytelnicy mają do dyspozycji po- 
nad 57 000 tytułów. 15 767 w Mag-
dalence, 12 758 w Łazach, 18 328  

boiskach, z dziećmi grać w piłkę, 
organizować kulturalne odczyty, 
spotkania, imprezy okolicznościowe 
– słowem to wszystko, co dziś robi 
GOK, tylko w mniejszym zakresie, 
bo przecież wszystko się rozwijało. 
Zawsze jednak najbliższa mojemu 
sercu była biblioteka. 

Kiedy wójtem została nasza pani 
wójt, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 
odbyłyśmy rozmowę na temat losów 
biblioteki. Pani wójt znała realia, bo 
wcześniej pracowała w gminie, by-
łyśmy koleżankami, więc wiedziała 
doskonale, że tak dalej być nie może. 
Ten dziwny, wielki twór nie mógł 
być tworem sprawnym, więc trzeba 
było podąć sensowne decyzje. Po-
dzielić zadania i odpowiedzialność.  
I takie decyzje pani wójt podjęła. 

Po trzynastu latach biblioteka sta-
ła się jednostką samodzielną. Gmin-
ną Biblioteką Publiczną z filiami w 
Mrokowie, Łazach i Mysiadle. GOK 
zajął się kulturą, a gminne Centrum 
Sportu – sportem i rekreacją.

poważną nazwę. Powstał Gmin- 
ny Ośrodek Kultury, Czytelnictwa  
i Rekreacji. 

– Był to dla nas bardzo trudny 
czas. Przyszli bowiem reformatorzy 
i reformowali po swojemu. Wszyst-
kim wręczono wypowiedzenia z pra- 
cy. To, co było do tej pory, było 
złe. Dobre dopiero miało nadejść. 
Ponieważ nigdy nie angażowałam 
się politycznie, lecz pracowałam 
dla ludzi, bo tak rozumiałam swoją 
służbę i powinność, zostałam kie- 
rownikiem tego nowego tworu. 
Kierownikiem GOKCiR-u. Cięż-
ko nawet wymówić. Zarządzałam 
GOKCiR-em przez trzynaście lat. 

Dziś, jak wspominam tamte 
czasy, to bardziej z rozbawieniem 
niż ze złością. Musiałam biegać po 

panującym w architekturze urzę- 
dów, miał ogromny hall. Tak napraw-
dę nikomu do niczego niepotrzebny. 
Zaproponowałam, by postawić w hal- 
lu ściankę działową i wydzielić pomie- 
szczenie dla biblioteki. I tak się stało. 
Z maleńkiego pokoiku weszliśmy 
do bardzo przyzwoitej, jak na tamte 
czasy, przestrzeni bibliotecznej. 

Potem przyszły lata 1989–1990, 
nowe władze, nowe porządki. Nowa 
władza lubi łączyć to, co połączone 
jeszcze nie było, i dzielić to, co było 
połączone. Bez względu na to, czy to 
ma sens, czy nie. Biblioteka nie mo-
gła więc zgodnie z nowym duchem 
czasu dalej być jednostką samodziel-
ną. Została połączona z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Nowa jednostka 
dostała zgodnie z duchem czasu 

…zawsze jednak najbliższa 
mojemu sercu była biblioteka. 
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w Mysiadle i 10 918 w nowym lo- 
kalu w Mrokowie. Mają też do dys-
pozycji płyty z filmami, audiobooki  
i czasopisma.

Na topie są w tej chwili książki 
biograficzne. Wielu czytelników in-
teresuje religia, no i literatura piękna. 
Rekordy bije Dziewczyna z pociągu, 
a wśród młodzieży Harry Potter. 
Coraz więcej czytelników szuka 
nowej polskiej literatury i jest jej na 
szczęście coraz więcej.

Biblioteka to nie tylko czytelnia 
czy wypożyczalnia książek. To także 

wszelkie formy innej działalności 
popularyzującej czytelnictwo.

Co roku biblioteka ogłasza 
konkurs „Mistrz czytelnictwa”. Dla 
tych, którzy wypożyczają najwięcej 
książek. W bibliotece i jej filiach 
odbywają się warsztaty komputero-
we dla seniorów 50+, organizujemy 
spotkania czytelników z pisarzami, 
bierzemy udział w ogólnopolskiej 
akcji „Narodowe czytanie”, zapra-
szamy na spotkania ciekawych ludzi, 
robimy w naszych pomieszczeniach 
różnego rodzaju wystawy, na których 

nasi czytelnicy pokazują prace,  
będące wynikiem ich pasji czy  
zainteresowań. 

Prowadzimy też bardzo wiele 
zajęć dla przedszkolaków i gimna-
zjalistów. 

Czy ta praca daje satysfakcję? 
Odpowiem tak: Jak ktoś robi to,  
co lubi, to robi to dobrze. Ja kocham 
swoją pracę. Choć jestem dyrektor-
ką, cały czas pracuję, wypożycza- 
jąc książki. To daje kontakt z ludź- 
mi, czyli to, co jest dla mnie  
bezcenne. ■

…jak ktoś robi to, co lubi, to robi  
to dobrze. Ja kocham swoją pracę.

fo
t. 

z a
rc

hi
wu

m
 p

ry
wa

tn
eg

o 
Do

ro
ty

 P
an

fil

Droga  
do Masterchefa



moja Lesznowola moja Lesznowola

4342

W domu Doroty Panfil żądzą koty. Kochane futrza-
ki, które jak wiadomo, nie znają odpowiedzi „nie” i nie 
reagują na zwrot „nie można”. Ponieważ znamy to z au-
topsji i wiemy jak jest, spotkanie i rozmowę zaczęliśmy 
od głaskania. 

Kocia historia
Do Stefanowa pani Dorota przywiozła go ze Strze-

mesznej, w powiecie Piotrków Trybunalski. Była w go-
ścinie u znajomych i przyszedł. Łasił się i łasił, miauczał, 
mruczał. Czarował, aż oczarował. Pani Dorota najpierw 
ostrożnie zapytała o płeć kota, bo bardzo chciała mieć 
kotkę, a kiedy usłyszała, że to na pewno kotka, zapytała, 
czy by jej nie oddali. 

Oddali. Maleństwo przyjechało w torbie do Stefano-
wa i dostało imię Zośka. Wkrótce jednak okazało się, że 
Zośka to imię raczej nietrafione, bo szefowa pani Doroty 
tak właśnie miała na imię i podczas wizyt dochodziło do 
sytuacji niezręcznych. Zośka więc została Ziną. 

– Ale tak się buntowała, gdy wołałam „Zina”, że co 
dzień mi za to „ogrodnika” robiła. Myślałam, co jest? 
Co jej nie odpowiada? Bo widać było wyraźnie, że tego 
imienia nie lubi. Z każdym dniem kot stawała się bar-
dziej dorosły i któregoś dnia, a było to w święto Trzech 
Króli, czyszcząc sierść spojrzał na mnie i pokazał, że… 
nie jest kotką, tylko kocurem.

Przestał być Ziną. Dostał imię jednego z królów  
i został Kacprem. Nie protestował.

Mańka wzięłam ze schroniska. Leżał maleńki, szaro-
bury w transporterku, bo go ktoś właśnie do schroniska 
oddał. Zrobiło mi się żal i zabrałam go do domu jeszcze 
przed upływem kwarantanny. Okazało się, że był chory. 

Miał kocią parwowirozę, ale udało się go z tego wycią-
gnąć i teraz mam w domu dwóch chłopaków. Kacpra  
i Mańka.

Kocią historię mamy za sobą, możemy przejść do celu 
naszego spotkania, czyli poznania Doroty Panfil, którą 
pierwszy raz spotkaliśmy podczas finału „Szlachetnej 
paczki” w Lesznowoli. 

Zdobnik kryształowego szkła
Pani Dorota pochodzi z Inowrocławia. To w woje- 

wództwie kujawsko-pomorskim. Kiedy skończyła szkołę,  
postanowiła opuścić rodzinne strony, wyrwać się, zapom- 
nieć o tym, co przykre, poszukać pracy daleko od domu  
i się usamodzielnić. Było rok 1990. Skończyła szkołę za- 
wodową przy hucie szkła „Irena” w Inowrocławiu i z dy-
plomem zdobnika szkła kryształowego ruszyła w Polskę.

Pierwszy życiowy przystanek był w Raszynie. Tu 
przez trzy lata pani Dorota pracowała jako zdobnik 
szkła kryształowego w prywatnej szlifierni szkła. Kiedy 
jednak popyt na kryształy zmalał, pracodawca zarzucił 
szlifowanie szkła i przeniósł swoją działalność na naj-
większy targ w Europie, czyli na Stadion Dziesięciolecia 
w Warszawie. 

Pani Dorota została handlowcem. Postanowiła skoń-
czyć technikum ekonomiczne i skończyła. To pozwoliło 
jej po kilku latach podjąć pracę w firmie z zagranicznym 
kapitałem. Dziś pracuje jako specjalista do spraw logisty-
ki w firmie handlującej okuciami budowlanymi.

Dwanaście lat temu kupiła działkę, wybudowała 
dom w Stefanowie i stała się mieszkanką naszej gminy. 
Zaczęła realizować swoją pasję. Pasję do gotowania.

Sztuka gotowania
To, że Dorota Panfil znalazła pasję w gotowaniu, jest 

zasługą ciotki. Nie tylko wspaniale gotowała, ale miała 
ogromne wyczucie smaku. Jak zrobiła rodzinny obiad, to 
palce lizać. Niczego nie brakowało. Ani soli, ani pieprzu. 

Mama, w przeciwieństwie do ciotki, robiła dobrze 
tylko jedną potrawę. Szare kluski. Pani Dorota te kluski 
wspomina do dziś. Nie wiecie, co to szare kluski? To 
kluski kartoflane, odsmażane na patelni. Inne potrawy 
mamie niestety nie wychodziły. Jak coś upichciła, to nie 
wiadomo było: solić, cukrzyć czy pieprzyć.

Co innego ojciec. Ojciec pani Doroty był masażem, 
czyli mistrzem wyrobu wędlin. Wspaniale smaki dobie-
rał i robił pyszne wędliny. 

 – A jak zabierał mnie ze sobą na ryby, to zawsze mi 
pokazywał, jak się ryby sprawia, jak obiera z łuski. On 
to wszystko robił, bo mama zawsze do naszych łowiec-
kich sukcesów miała stosunek jednakowy: „Jak sobie 
nałowiliście, to sobie teraz skrobcie i czyśćcie”.

Ciotka po mistrzowsku robiła czerninę. Miała  
swoje kaczki i co niedzielę robiła uroczysty obiad.  
Do wyboru był rosół albo czernina. No i oczywiście 
makaron swojej roboty. Bajka. Dosłownie bajka.

Kiedy opuściłam rodzinne strony starałam się ciot- 
kę regularnie odwiedzać. Zawsze na mój przyjazd robiła 
czerninę.

Wiele się od ciotki nauczyłam. Gdy osiadłam  
w Raszynie, wpadali do mnie często znajomi, bo za- 
wsze umiałam coś smacznego na szybko do jedzenia 
przygotować.

Potem sięgnęłam po fachowe książki kucharskie, 
zaczęłam zapisywać się na warsztaty i staże w dobrych 
restauracjach. Poznawałam tajniki kuchni, przyprawy, 
różne sposoby gotowania i przyrządzania potraw przez 
różnych szefów kuchni. Od dwunastu lat profesjonal- 
nie zajmuję się gotowaniem.

Byłam na warsztatach i u Kurta Schellera, i u Ka- 
rola Okrasy, i u Grzegorza Łapanowskiego. Zawsze 
wychodziłam z założenia, że jeśli mam zainwestować 
w naukę, to muszę się uczyć od najlepszych. Od takich, 
którzy nauczą mnie czegoś nowego.

… jestem pierwszą osobą,  
która w MasterChefie zrobiła  

mistrzowską ośmiornicę.

Tak to już w życiu jest.  
Wystarczy jeden dzień, żeby 
utarty schemat: „dom – praca, 
praca – dom” wywrócił się do 
góry nogami. Żeby ludzie za-
częli człowieka rozpoznawać, 
zaczepiać, pytać, traktować jak 
znajomego. Na początku trud-
no się do tej przemiany przy-
zwyczaić. Szczególnie gdy jest 
się osobą nieśmiałą. 
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MasterChef
Na pytanie, jak pani wpadła na to, żeby zgłosić się 

do programu „MasterChef”, słyszymy odpowiedź: „To 
długa historia”. Zapewniamy, że mamy czas, żeby tej 
długiej historii wysłuchać. 

– Pierwsze podejście było trzy lata temu. Nie  
udało się. Poległam na teorii – wspomina pani Dorota. 

– Eliminacje do programu zaczynały się od preca-
stingu. Trzeba było wykonać dwa zadania. Najpierw, 
w ciągu pięciu minut odtworzyć i podać na talerzu 
potrawę, którą nam zademonstrowano. No i co z tego, 
że zrobiłam fajną potrawę, jak poległam na teorii, bo 
nie wiedziałam, co do czego. Zrobiłam do potrawy sos 
beszamelowy, a kucharz zastrzelił mnie pytaniem:  
„W którym stopniu zrobiłaś zasmażkę?”. 

Nie patrzyłam, w którym stopniu, tylko patrzyłam 
na smak. Dobra czy nie, a nie czy jest biała, średnia czy 
mocna. Potem było pytanie o potrawy jakiejś kuchni 
narodowej kraju na Bałkanach. Jeśli dobrze pamiętam, 
chodziło o Bułgarię. Trzeba było wymienić cztery,  
a ja wymieniła jedną, i poległam.

Już machnęłam ręką na tego MasterChefa, mówiąc, 
że więcej nie wystartuję, ale jak się ma koleżanki, to tak 

To już jest konkurencja na żywo, transmitowana  
przez telewizję.

Pamiętając o swojej zapowiedzi, że przygotuję 
ośmiornicę, zainwestowałam w szybkowar, sprawdzi-
łam w domu, że potrzeba mi 33 minuty na ugotowanie 
ośmiornicy i z szybkowarem pojechałam do Krakowa.

Zrobiłam ośmiornicę w sosie na bazie przetartych 
porów i z naszymi polskimi, lanymi kluseczkami. Całą 
potrawę nazwałam „ośmiornica a’la polaco”. 

Pod koniec gotowania zdrętwiałam. Nie byłam 
jeszcze dobrze oswojona z tym szybkowarem i zoba-
czyłam, że nie domknęłam pokrywy. Para ucieka, nie 
ma potrzebnego ciśnienia, nie ugotuje się, jak trzeba, bo 
ośmiornica jest bardzo trudna do przygotowania. Goto-
wana chwilę za krótko czy minutę za długo jest gumo-
wata albo twarda. Z bijącym sercem zdjęłam pokrywę, 
wzięłam do ręki widelec i wbiłam go w ośmiornicę. 
Wszedł jak w masło. Wiedziałam, że jest super.

Wyłożyłam ośmiornicę na talerz, udekorowałam  
i na wózeczku podjechałam do stolika jury. A w jury 
Ania Starmach, Magda Gessler i Michel Moran.

Próbują. Pierwsza Ania Starmach. Spróbowała, 
zrobiła tę swoją minę, z której nic nie da się wyczytać, 

łatwo zrezygnować nie można. Szczególnie jedna weszła 
mi na ambicję i powiedziała: „Ty mi tu nie mów, że już 
nigdy, tylko weź się, leniu, za naukę. Zacznij się uczyć”. 
Tak mnie mobilizowała, tak przekonywała, że kupiłam 
profesjonalne książki do nauki zawodu kucharza i zaczę-
łam się solidnie uczyć.

Przez kilka miesięcy kułam i wystartowałam w pre- 
castingu trzeciej edycji MasterChefa. Tym razem nikt 
mnie o nic nie pytał, bo ja sama opowiadałam o przygo-
towanej potrawie. Teoria poszła gładko. 

Była do zrobienia roladka z ryby z marchewkowym 
purée. Purée doprawiłam przyprawami do grzańca i one 
nadały marchewce wspaniały smak. Bardzo ją orzeźwiły 
i cudownie zagrały z solą zwiniętą w roladkę.

Potem była rozmowa przed kamerą, by przekonać się, 
czy kamera mnie nie stresuje. Nie stresowała. Na koniec 
zapytano mnie, co bym przygotowała, gdybym dostała 
się na casting główny. Odpowiedziałam bez wahania: 
„Ośmiornicę. – Nie dasz rady w ciągu godziny. – Spróbu-
ję – odpowiedziałam pewnie.

Za kilka dni dostałam wiadomość, że zakwalifikowa-
łam się do kolejnego etapu. Kolejny etap był w Krakowie. 

i odeszła. Potem Michel Moran, też nic nie powiedział. 
Magda Gessler też zrobiła taką minę, że pomyślałam: 
„już po mnie”. Kazali mi odejść i zaczęli się naradzać.

Do końca życia tych kilku minut nie zapomnę.  
Czekałam jak na wyrok. Wreszcie skończyli. Poprosili,  
bym podeszła.

Pierwsza znowu Ania. Powiedziała, że nigdy w ży- 
ciu nie jadła tak dobrze przygotowanej ośmiornicy. 
To samo powiedzieli Michel i Madzia. Magda Gessler 
założyła mi fartuch. Byłam szczęśliwa, ciśnienie jednak 
zeszło ze mnie, dopiero jak znalazłam się na ulicy.

Dostałam się do czterdziestki uczestników, spośród 
których miała być wyłoniona czternastka finalistów.

Czterdziestka robiła potrawy z mięsa. Co kto chce 
i z jakiego chce mięsa. Ja wzięłam kawałek schabu, do 
niego bryndzę owczą, czosnek niedźwiedzi i pistacje. 
Składniki wymieszałam na pastę i zawinęłam w nie 
schabową roladkę, osmażoną w świeżym rozmarynie. 
Jako dodatek zrobiłam cykorię podsmażaną w karmelu. 

Ta potrawa doprowadziła mnie do dogrywki. Jury 
mnie i jeszcze jedną dziewczynę oceniło jednakowo  
i dopuściło do dogrywki. Wchodzimy na stadion Craco-
vii, bo tam odbywały się konkurencje. Patrzę, a przed 
nami kupa jaj. Będziemy te jajka zbierały, czy co, a może 
będziemy rzucały do celu – kombinowałam i w obu kon-
kurencjach widziałam siebie jako przegraną. Obok mnie 
stała bowiem młodziutka, smukła dziewczyna, więc 
szans sobie nie dawałam. Ale zobaczyłam, że na sto- 
łach stoją patelnie, talerze i… nadzieja wróciła.

Dostałyśmy po dwa koszyki, nazbierałyśmy jajek  
i miałyśmy usmażyć jak najwięcej jajek sadzonych.  
Jury oceniało ilość i jakość. Wygrałam i dostałam się  
do finału. Zapracowałam na fartuch MasterChefa ze 
swoim imieniem.

Niestety poległam na konkurencji w parach. Byłam 
szefem i gotowałam z pomocnikiem. On gotował, ja nie 
mogłam się dotykać. Mogłam tylko doradzać. Tematem 
było popisowe danie. Postawiłam znowu na ośmiornicę. 
To był błąd. Nie wzięłam pod uwagę, że to on gotuję,  
a nie ja. Wyszła gumowata. Ponieważ odpowiadałam  
za to, poddałam się i solidarnie oboje odpadliśmy.

A potem? Potem były konsekwencje startu w progra-
mie. Ludzie pod domem czekali na autografy. Gdzie się 
nie ruszyłam, każdy mówił: „dzień dobry, pani Doroto, 
widziałem panią” i pytał, co i jak ugotować. „Co pani ku-
puje, co pani dziś gotuje, co pani poleca?” Szok. Trudno 
się było do tego przyzwyczaić. Dziś mówię o tym ze 
śmiechem, ale naprawdę na początku ciężko było się 
przyzwyczaić. 

Gotuję, bo lubię. Występuję na pokazach, prowadzę 
kuchnię, gotuję dla ludzi, a ostatnio, jak widzieliście, 
dla wolontariuszy „Szlachetnej paczki”. Tak czy inaczej, 
jestem pierwszą osobą, która w MasterChefie zrobiła 
mistrzowską ośmiornicę. ■
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Przyjaciel

Nasi stali Czytelnicy pewnie pamiętają tekst pt. „Jakub, Ioka  
i Inka” zamieszczony w październikowym numerze „mojej Lesz-
nowoli”, a napisany po spotkaniu z Jakubem Farkowskim, który 
zajmuje się dogoterapią i jest właścicielem dwóch psów – Ioki  
i Inki. Był tam fragment, który wielu zaintrygował. Przypomnimy 
go: „Kiedy pan Jakub opowiadał nam o szkoleniu, do Inki pod-
biegł spuszczony ze smyczy mały psiak, który szedł na spacer  
ze swoim panem. Inka na chwilę popędziła za pieskiem.  
Zawołana natychmiast wróciła i siadła przed swoim panem.

Pan Jakub miał na dłoni smaczną nagrodę. Inka 
jednak nie wykonała najmniejszego ruchu, by ją zdobyć. 
Czekała. Pan Jakub zaczął wypowiadać różne słowa 
– tzw. podpuchy słowne, a Inka słuchała. Czekała na 
odpowiednie słowo. 

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

O co tu chodzi? O sposób komunikacji z psem.

Co rozumie pies?
To dość częsty obrazek. Pan kazał psu leżeć, a pies 

wstał i poszedł. Pan mówi: „Siedź tu, czekaj na mnie”,  
a pies nie czeka. „Ty niedobry psie, mówiłem: leżeć”. 
Czy pan myśli, że pies wie, o co chodzi? Myśli, że pies 
coś z jego krzyku rozumie? 

 Jeśli tak myśli, to się głęboko myli.  
Pies z jego krzyku i jego frustracji nie rozumie nic.

Psy są mądre, ale nie na tyle, żeby rozumieć złożone 
zdania wypowiadane przez właściciela. Często właści-
ciele psów, opowiadając o swoich pupilach, mówią: „Jak 
nasika na podłogę i na niego nakrzyczę, to ma taką skru-
szoną minę, że na pewno rozumie, co źle zrobił”.

 Na pewno to pies rozumie jedno. Pan krzyczy. Nie 
wie, o co chodzi, nie rozumie słów. Wie, że pan jest agre-
sywny, że w tonie jego głosu jest ukryta jakaś groźba.

Gdybyśmy zrobili próbę i tym samym agresywnym, 
podniesionym głosem, z tą samą miną na twarzy krzy-
czeli do psa: „Brawo! Grzeczny pies!”, „Kochany, mądry 
pies!”, to z dużym prawdopodobieństwem pies zachowa 
się tak – zwieje z podkulonym ogonem. 

Jeśli naszą relację z pupilem budujemy na agresywnej 
komunikacji, to budujemy relację opartą na strachu. Pies 
będzie żył w ciągłym stresie. Gdyby mógł mówić, pew-
nie pytałby: „Czy chcesz tego?!” A ponieważ nie może, 
zadajmy sobie pytanie: Czy właśnie takich relacji  

z przyjacielem chcemy? By był posłuszny ze strachu?  
By nasze relacje nie były oparte na zrozumieniu, nagro- 
dach za konkretną czynność, tylko na strachu i karze?

 Pies łatwo zrozumie komunikaty wysyłane przez 
pana, jeśli będą wypowiadane spokojnym tonem i jeśli 
będzie mógł je skojarzyć z określoną, konkretną czyn-
nością. Pan powinien zadbać o to, by przemawiając do 
swojego psa, dobierać do określonych wymagań, odpo-
wiednie słowa i gesty. I nie zapominać o nagrodach za 
dobre wykonanie danej czynności. 

Psy zapamiętują słowa / komendy wydawane przez 
człowieka, ale łatwiej jest im zapamiętać krótkie komu-
nikaty: „siad, leżeć, daj głos, noga”. Krótkie komendy 
znaczą dla psa bardzo dużo. Pies może siadać, słysząc 
słowo „księżyc”, kłaść się, słysząc słowo „stój” itd.  
To od nas zależy, jak dane zachowanie nazwiemy.

Przykład przytoczony we wstępie właśnie tego dowodzi. 

Fantastycznie
W tym miejscu warto przytoczyć pewną anegdotę  

o często stosowanej przez AAI (Animal Assisted Inte-
rvention) w pracy dogoterapeutycznej metodzie ukry- 
tych komend.

Podopieczny – dziecko czy dorosły – wykonuje  
jakieś trudne ćwiczenie w towarzystwie psa. Udało się. 
Zadanie zostało wykonane bardzo dobrze. Przewodnik 
psa chwali osobę za to, że sobie poradziła. Mówi: „fan- 
tastycznie”. W tym momencie pies zaczyna skakać  
i szczekać. 

Nasz podopieczny jest przekonany, że pies cieszy  
się z wykonanego przez niego zadania. Jest mu miło.  
Nie podejrzewa, że pod słowem „fantastycznie” kryje  
się komenda dla psa: – „Skacz do góry i szczekaj”.

Nagrody
Psa możemy nagrodzić na kilka różnych sposobów: 

smakołykiem, czyli jedzeniem; zabawą zabawką rozwija-

jącą instynkt łowiecki; nagrodą socjalną, czyli pogła-
skaniem, pochwaleniem – jednym słowem: zwróceniem  
na psa uwagi; nagrodą środowiskową np.: puszczeniem  
do wody lub pozwoleniem na zabawę z innym psem.

W praktyce wygląda to tak: 
Pies dostał komendę „siad – zostań”. Oznacza to, 

że ma usiąść i zostać w tej pozycji do chwili powrotu 
właściciela. 

Właściciel wraca. W połowie drogi pies się zrywa  
i podbiega do właściciela. Co robi właściciel? Mówi  
do psa: „Ty niedobry psie, miałeś siedzieć, dlaczego  
się podniosłeś?!” 

Co zrozumiał pies? Ze słów nic, ale zwrócił uwa- 
gę właściciela. Zdobył nagrodę socjalną, co utwierdziło 
go w przekonaniu, że postąpił słusznie, nie trwając  
w pozycji „zostań”.

I tak oto większość właścicieli czworonogów  
nieświadomie wzmacnia niechciane zachowania  
u psa. „Nie skacz na mnie” – O, pan zwrócił na mnie 
uwagę. – Super! Zrobię to jeszcze raz i jeszcze raz.  
„Nie gryź mnie”. – O, pani zwróciła na mnie uwagę.  
– Super! Zrobię to jeszcze raz i jeszcze raz. 

To tylko nieliczne przykłady, świadczące o tym,  
jak często w różnych sytuacjach nieświadomie nagra-
dzamy naszych kochanych czworonogów.

Pamiętajmy, że ważnym źródłem komunikatów  
wysyłanych do psa są nasze gesty, ruchy ciała, ton 
głosu – komunikacja niewerbalna. Psy doskonale od- 
czytują mowę ciała. Dużo szybciej uczą się komend 
optycznych, pokazanych ręką czy nogą. 

Jeśli pies ucieka na spacerze, nie gońmy go.  
Prostym sposobem na to, żeby wrócił, jest odwróce- 
nie się do niego plecami i odejście w przeciwnym  
kierunku. – Nie goni mnie? Muszę zobaczyć, o co  
chodzi. Wracam. ■

pies
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Z kuchni  
Doroty panfil

Dorota Panfil, o której piszemy w tekście  

„Droga do MasterChefa”, udowodniła, że goto-

wanie jest jej pasją. Skoro tak, to nie mogliśmy 

zaprzepaścić okazji i nie poprosić o kilka przepi-

sów prosto z kuchni naszej bohaterki.  

Na początek ruskie pierogi. O nich mówili  

wszyscy, którzy w tym roku przygotowywali  

„Szlachetną paczkę” i jedli pierogi pani Doroty. 

Nam też udało się spróbować. Były pyszne.

SKŁADNIKI
1 kg mąki, 2 jajka i 4 żółtka, szczypta soli, gorąca woda, 100 g masła
Farsz: 250 g sera białego wędzonego, 750 g gotowanych, tłuczonych 
ziemniaków, łyżka suszonej mięty, 1 cebula duża lub dwie mniejsze.

Mąkę łączymy z jajkami i żółtkami, z solą i roztopionym masłem.  
Dodajemy tyle gorącej wody, ile „zabierze ciasto”. Wyrobione ciasto  
odstawiamy na pół godziny. Z sera, ziemniaków i mięty wyrabiamy 
farsz. Dodajemy posiekaną cebulę zesmażoną na złoto. Rozwałkujemy 
ciasto, wycinamy koła, formujemy pierogi. Ugotowane podajemy  
z kwaśną, gęstą śmietaną.

PIEROGI RUSKIE
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SKŁADNIKI dla 2 osób
2 piersi z kaczki ze skórą, 3 gałązki tymianku, szczypta 
cynamonu, szczypta imbiru, 2 łyżki powideł śliwkowych, 
sól, pieprz do smaku, 50 ml białego wytrawnego wina,  
1-2 łyżeczki miodu, garść suszonej moreli i śliwki

Piersi wyjmujemy z lodówki. Myjemy, wycieramy do sucha 
i nożem delikatnie nacinamy skórę tak, by nie uszkodzić 
mięsa, na skos w kratkę. Oprószamy solą, pieprzem i odsta- 
wiamy na 30 minut (nie wkładamy do lodówki).  
Po 30 minutach kładziemy piersi na suchą, zimną patel- 
nię skórą do dołu i smażymy na średnim ogniu około  
7-8 minut. Wytapiamy jak najwięcej tłuszczu. W tym cza- 
sie skórka stanie się mocno zarumieniona (czas podany, 
to czas od momentu rozgrzania się patelni). Następnie na 
patelnię dorzucamy gałązki tymianku i przewracamy piersi 
na drugą stronę. Smażymy około 4 minuty. Usmażone 
piersi ściągamy z patelni i dajemy im odpocząć na desce 
drewnianej przez około 5 minut, by doszły. Następnie 
kroimy według uznania, mogą to być kawałki lub plastry. 
Układamy na talerzu skórą do góry.
Sos: Tłuszcz z patelni zlewamy do pojemnika i na tę samą 
patelnię po smażeniu dolewamy wino. Następnie dorzuca-
my morele, śliwki i powidła. Redukujemy, by nam powstał 
sos. Na koniec dodajemy wszystkie przyprawy i miód. Sos 
ma być słodko-winny z wyczuwalną nutą pikantności.

PIERś z KACzKI  
z MORELAMI, śLIwKAMI  

I wINEM

SKŁADNIKI dla 6-8 osób 
2 jajka, 4 łyżki cukru pudru, laska wanilii, 100g białej 
czekolady, 1/2 kg twarogu sernikowego, pół szklanki 
śmietanki 36%, 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka 
mąki pszennej

Jaja z cukrem ucieramy na białą masę. Pod koniec 
ucierania dodajemy ziarenka z laski wanilii. Następnie 
śmietankę łączymy z mąkami. Całość delikatnie miesza-
my z masą z jajek, twarogiem i rozpuszczoną czekoladą. 
Gotową masę przelewamy do małych foremek lub kokilek. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni z ter- 
moobiegiem i pieczemy w kąpieli wodnej przez ok. 30 mi-
nut (przez pierwsze 15 minut pieczenia możemy przykryć 
folią aluminiową). Podajemy z sosem waniliowym lub 
owocowym.

SKŁADNIKI dla 4-5 osób
4 świeże pstrągi, 1 pęczek szczypiorku, 1-2 łyżki soku cytry-
ny, 2 łyżki kaparów, 2 cebule, 50 ml oleju słonecznikowego, 
sól, czarny pieprz świeżo mielony do smaku

Pstrągi czyścimy, myjemy i filetujemy. Usuwamy skórę  
i ości. Mięso drobno siekamy. Doprawiamy solą, pieprzem 
i sokiem z cytryny. Następnie przygotowujemy pozostałe 
składniki: siekamy drobno szczypiorek, kapary i cebulę  
w kostkę. Wszystkie składniki mieszamy. Na koniec dodaje-
my olej słonecznikowy i jeszcze raz mieszamy. Formujemy 
porcje wedle uznania. Tatar podajemy ze świeżą bułeczką 
lub bagietką posmarowaną masełkiem.

SIEKANy TATAR  
z PSTRąGA

MINI SERNICzKI

SKŁADNIKI dla 4 osób
4 pojedyncze piersi z kurczaka, słoiczek suszonych  
pomidorów w oliwie, 4 łyżki rozdrobnionego sera feta,  
listki świeżej bazylii, sól, pieprz do smaku (pamiętajmy,  
ser feta jest słony)
Składniki na marynatę: 1 łyżeczka miodu, 1 łyżeczka 
oliwy, 1 łyżeczka octu balsamicznego

Piersi nacinamy tak, by utworzyć w środku kieszonkę. 
Mięso nadziewamy pokrojonymi w kostkę pomidorami,  
wymieszanymi z ziołami i fetą. Doprawiamy solą i piep- 
rzem. Mieszamy składniki marynaty i smarujemy mięso. 
Następnie piersi przekładamy do naczynia żaroodpornego 
i pod przykryciem wkładamy do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni, pieczemy ok. 15 minut, a następnie zdejmuje 
my pokrywę, zwiększamy temperaturę do 210 stopni i pie-
czemy, do zarumienienia się wierzchu. Podajemy z sosem 
śmietanowo-musztardowym i pieczonymi ziemniakami.

FASzEROwANA PIERś  
z KURCzAKA

moja Lesznowola



moja Lesznowola

„Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją, 
zapadłaby nad światem wielka cisza”. 

Albert Einstein


