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Zimna kąpiel
KRZYWIŃ> Wszystko to za sprawą 
jubileuszu działalności Krzywińskie-
go Klubu Morsów "Mrozoodporni". 
Dokładnie 1 grudnia klub świętował 
piątą rocznicę funkcjonowania. Z tej 
okazji nie tylko był tort, ale też - jak 
można się domyślać - obowiązkowa 
zimna kąpiel.

Strzelnica
już otwarta

LESZNO > Na początku grudnia ofi-
cjalnie oddano do użytku gruntow-
nie zmodernizowaną strzelnicę po-
łożoną przy placu Kościuszki. Obiekt 
wymagał remontu i dostosowania 
do współczesnych czasów, gdyż zo-
stał oddany do użytku w połowie lat 
osiemdziesiątych minionego wieku. 
Strzelnica ma tory 25- oraz 50-metro-
we, a zarządzać będzie nią III Liceum 
Ogólnokształcące. Inwestycja po-
chłonęła prawie 5.000.000 złotych.

Powstańców Wielkopolskich w końcu gotowa
LESZNO > Trzeba przyznać, że była mocno zdegradowana, a teraz prezentuje się 
okazale. Mowa o ulicy Powstańców Wielkopolskich, która została poddana prze-
budowie. Zyskała nawierzchnię z kostki brukowej, poza tym przy ulicy pobudo-
wano w sumie 55 miejsc parkingowych. Na zmodernizowanej ulicy wprowadzo-
no strefę "Tempo 30".

Jest nowa zatoczka, będzie bezpieczniej
LESZNO > Przy ulicy 17 Stycznia w Lesznie, tuż za rondem Sybiraków, powstała 
zatoczka autobusowa. Wybudowano ją w miejscu, gdzie pasażerowie wychodzili 
z autobusu wprost na klepisko, a kierowcy - zwłaszcza w godzinach szczytu - klęli 
na czym świat stoi, że ta ważna ulica jest chwilowo tarasowana. Wraz z pobudo-
waniem zatoczki pociągnięto także chodnik do pobliskiego osiedlowego parkin-
gu. Teraz jest na pewno wygodniej i bezpieczniej, nie tylko dla pieszych, ale rów-
nież kierowców. Na zdjęciu zatoczka jeszcze podczas budowy.

ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Dla samotnych i bezdomnych
LESZNO > W Wigilię Bożego Narodzenia w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie 
odbyła się wieczerza dla samotnych i bezdomnych. Wzięło w niej udział ponad 
150 osób, które mogły poczęstować się specjałami przygotowanymi dzięki ofiar-
ności wielu osób. W spotkaniu udział wzięli między innymi księża oraz prezydent 
Łukasz Borowiak. Ponadto przygotowano około 200 paczek dla osób, które - 
z różnych powodów - nie mogły wziąć udziału w uroczystości.

Poznaliśmy "Wolontariuszy Roku 2018"
LESZNO > Znamy "Leszczyńskich Wolontariuszy Roku 2018". Statuetki wręczono 
w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, który przypada 5 grudnia. Uroczystość 
odbyła się w Teatrze Miejskim w Lesznie, a kandydatów do tytułu było 300. Kto zdo-
był laury? W kategorii Wolontariat Szkolny laureatką została Aleksandra Dawczyk, 
wyróżniona została najmłodsza uczestniczka konkursu Natalia Banasik, w kategorii 
Wolontariat Młodzieżowy laureatką została Joanna Wdowiak, w kategorii Wolonta-
riat Dorosły laureatką - Hanna Wachowiak, w kategorii Wolontariat Senioralny - Bo-
żena Wawrzyniak, a wyróżnienia przyznano najstarszym wolontariuszkom Zuzannie 
Kubickiej i Bogumile Wujczak. W kategorii Wolontariacka Grupa Roku laureatem zo-
stała grupa wolontariacka „Nasz Dom – Nasz Świat” a wyróżniono Szkolny Klub Wo-
lontariatu działający przy Szkole Podstawowej numer 5, Stowarzyszenie Pozytywka 
oraz Klub Filmowy przy Polskim Związku Niewidomych. W kategorii Inicjatywa Oby-
watelska laureatem została inicjatywa "Lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrai-
ny", w kategorii Firma Zaangażowana Społecznie - firma WMB Zaczarowany Świat.

Wielkie starcie
pod wiatrakami po raz kolejny

OSIECZNA > Na wzgórzu przy wiatrakach przeprowadzono rekonstrukcję zwycię-
skiej bitwy, która została stoczona przez powstańców wielkopolskich w styczniu 
1919 roku. Zanim potyczka się rozpoczęła, odegrano hymn Polski, a pod obeli-
skiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich złożono wiązanki kwiatów. 
W ramach wydarzenia można było zobaczyć uzbrojenie, jakiego używano pod-
czas I wojny światowej, szpital polowy oraz kuchnię polową. Ponadto można było 
zaopatrzyć się między innymi w pocztówki oraz materiały z opisem bitwy. Wyda-
rzenie zwieńczył pokaz fajerwerków.
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Magiczna moc ukryta
w małych igłach

O skuteczności terapii akupunkturowej wiedzieli już Chińczycy, którzy stosowali ją na potęgę. Chociaż minęły tysiące lat, do dziś jest 
to sprawdzona metoda na zdrowienie poprzez pobudzenie wewnętrznych sił drzemiących w ludzkim organizmie.

Zbliża się wigilia Bożego 
Narodzenia. Piotr Pokryw-
ka wraca z pracy, idzie do 

łazienki. Zmęczony chce wziąć 
gorącą kąpiel. Już ma przeło-
żyć nogę, aby wejść do wan-
ny, kiedy pada niczym rażony 
piorunem. Później dowie się, 
że do utraty życia niewiele bra-
kowało. Karetka pędzi do szpi-
tala, a on odpływa. Traci przy-
tomność, a następnie funkcje 
życiowe wracają. Lekarze mi-
mo to nie dają szans, że będzie 
dobrze. W domu doszło do za-
trucia tlenkiem węgla, czyli cza-
dem. Jego organizm przyjmuje 
2,5 raza więcej trującej substan-
cji niż uznawane jest za dawkę 
śmiertelną.
- Po wybudzeniu ze śpiączki nie 
potrafiłem wymówić słowa. Nie 
mogłem się ruszać, a medycy 
stali nad łóżkiem i mówili wprost, 
że nic ze mnie nie będzie. Za-
wziąłem się, ze szpitala wyszed-
łem po długim czasie, chociaż 
chwiejnym krokiem. Ważne, że 
na własnych nogach. Później by-
ły rehabilitacje, ale przynosiły mi-
zerne efekty - opowiada historię 

z dawnych czasów Piotr. - Jesz-
cze w szpitalu przyjeżdżali do 
mnie bioenergoterapeuci, ale po 
kryjomu, żeby nie wiedzieli o tym 
lekarze, którzy mnie prowadzili. 
Wyglądało to jak normalne od-
wiedziny, ale oni robili swoje. Nie 
ukrywam, że to dało mi energię 
do dalszego działania.
Kolejne leki okazywały się nie-
skuteczne, a dopiero po jakimś 
czasie przekonał się, że rozwią-
zanie proste i oczywiste było 
w zasięgu ręki.
- Pojechałem do mojego bliskiego 
krewnego doktora Jana Pokryw-
ki. Zastosował w moim przypad-
ku głodówki lecznicze i serię aku-
punktury. Postawiły mnie na nogi, 
odzyskałem sprawność fizyczną 
i umysłową - wyjaśnia.
Przeszedłszy tą trudną ścieżkę 
został asystentem akupunktu-
ry doktora Jana Pokrywki. Za-
interesował się dawną chiń-
ską sztuką, tym niesamowitym 
wynalazkiem ludzkości, który 
pozwolił mu powrócić do życia 
sprzed zatrucia.
Niektórzy boją się akupunk-
tury, nakłuwania igłami ciała 

w różnych jego partiach. Nie 
ma czego się obawiać, gdyż 
każdy zainteresowany proce-
durami zdrowienia otrzymu-
je własny zestaw, a wszystkie 
sztuki są dezynfekowane. Aku-
punktura, mówiąc najprościej, 
przywraca prawidłowy prze-
pływ energii w kanałach ener-
getycznych. Kanały te to tak 
zwane meridiany, a ułożone 
są w ciele w sposób południ-
kowy. Człowiek ma 12 pod-
stawowych kanałów, do tego 
dochodzą dwa kanały głów-
ne oraz 8 dodatkowych, któ-
re określa się mianem cudow-
nych. Na każdej z dwóch stron 
ciała człowiek ma 361 punk-
tów akupunkturowych. Do te-
go dochodzą jeszcze punk-
ty dodatkowe i punkty ekstra 
w różnych częściach ludzkiej 
tkanki, które również podlega-
ją nakłuwaniu.
Igły stosowane w akupunk-
turze są grubości włosa, to-
też ich wbijanie w ciało nie 
boli. Umieszcza się je na głę-
bokości od milimetra do na-
wet kilku centymetrów pod 

powierzchnią skóry. Wszystko 
zależy od tego, gdzie trzeba 
je wbić i na jakie dolegliwości 
taki zabieg ma pomóc. Spraw-
dza się w  przypadku wielu 
schorzeń, ale w akupunktu-
rze - podobnie jak w normo-
barii - nie chodzi o leczenie. 
To pozostawia się lekarzom. 
Akupunktura ma za zadanie 
takie uruchomienia ciała, aby 
rozpoczęło ono proces zdro-
wienia w sposób samodzielny, 
korzystając z wewnętrznych 
sił tkwiących w organizmie 
ludzkim.
- Akupunktura pomaga przy 
stwardnieniu rozsianym, Par-
kinsonie, a także chorobach 
przewlekłych takich jak cuk-
rzyca, nadciśnienie lub choro-
bach autoimmunologicznych. 
Mam także wiele osób zain-
teresowanych procedurami 
zdrowienia, którym akupunk-
tura pomaga w  zwalczaniu 
otyłości - zaznacza Piotr.
Nieprzekonani zadają pyta-
nie - czy to działa?
-  Z a w s z e  d z i a ł a ,  c h o c i a ż 
wszystko zależy od rodzaju 

dolegliwości. U niektórych wy-
starczy jedna seria składająca 
się z dziewięciu zabiegów i już 
po pierwszej albo piątej wi-
zycie jest znacząca poprawa. 
W przypadku innych potrzeba 
dwóch serii zabiegów - objaś-
nia akupunkturzysta.
Osoby, które korzystają z za-
biegów małymi igłami mówią, 
że czują się zdecydowanie le-
piej. Meteopaci nie skarżą się 
już na zmiany samopoczucia 
podczas przechodzenia od-
miennych frontów atmosfe-
rycznych, wzrasta też odpor-
ność na stres.
- Szczególnie polecam terapię 
przy różnego rodzaju bólach, 
urazach, chorobach serca czy 
alergiach - wymienia Piotr.
Wielu pacjentów, przeko-
nując  s ię  o   skuteczności 
akupunktury, korzysta tak-
że z  obecności w  komorze 
normobarycznej. Ona także 
dostępna jest w "Akademii 
Długowieczności" w  Boja-
nowie, gdzie Piotr Pokrywka 
dziś działa i gdzie pomaga 
ludziom. (1/2019)
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Czy wiesz, że?
Młodzieżowym Słowem Roku 2018 w plebiscycie ogłoszonym 
przez Wydawnictwo Naukowe PWN zostało słowo:

DZBAN

Tak, tak, nas też to dziwi (starzejemy się), tym bardziej, że nie chodzi o przedmiot 
użytkowy, lecz okreslenie człowieka. I tak "dzbanem" określa się osobę nieogar-
niętą (w tym kontekście to również młodzieżowe słowo), czyli odstającą od normy, 
zachowującą się w sposób odmienny od ogólnie przyjętych standardów. Przykład: 
"Ten koleś to ale dzban."

Prezenty dla strażaków
REGION > Defibrylatory, agregaty prądotwórcze, bosak dielektryczny czy zestaw 
do stabilizacji samochodów - oto zakupy dokonane ze środków Funduszu Spra-
wiedliwości przy wsparciu samorządu. Sprzęt został zakupiony z myślą o straża-
kach ochotnikach z terenu gminy Krzywiń, a jego wartość wynosi około 83.000 
złotych. Oficjalnego przekazania dokonano 6 grudnia. Podobne wyposażenie 
otrzymały także inne gminy. Na przykład do Ponieca trafił sprzęt o wartości około 
73.000 złotych, rozdysponowany pośród wszystkie jednostki OSP. Gmina Lipno 
otrzymała za to wyposażenie o łącznej wartości prawie 53.000 złotych, a otrzy-
mały je jednostki w Lipnie, Radomicku oraz Wilkowicach. Gmina Bojanowo do-
stała sprzęt o wartości ponad 68.000 złotych.

Place pachnące przysmakami
REGION > Sporym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana na rynku te-
goroczna edycja Osieckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, gdzie można by-
ło spróbować różnych smakołyków, oczywiście dostosowanych do przedświą-
tecznego klimatu. Nie omieszkamy wspomnieć, że jarmark wzbogaciły występy 
uczestników przeglądu kolęd i pastorałek, a mażoretki zaprezentowały układy 
nawiązujące do świąt. Własny Jarmark Św. Mikołaja miało także Leszno. Podczas 
imprezy znalazło się miejsce na widowisko pod tytułem "Porwanie Świętego Mi-
kołaja" i - jak co roku - uroczyście została rozświetlona choinka. Ponadto można 
było podziwiać rękodzielników, którzy zaprezentowali swoje wyroby. Podobne 
imprezy zorganizowano także w innych gminach, między innymi w Bojanowie.

Droga utwardzona,
pojedzie się lepiej

GMINA BOJANOWO > Służąca do tej pory jako dojazd do pól droga pomiędzy 
Wydartowem Pierwszym a Golinką została utwardzona tłuczniem i wyprofilowa-
na. Chodzi o odcinek o długości około 1300 metrów. Dzięki inwestycji o wartości 
234.000 złotych nie tylko łatwiej będzie poruszać się pomiędzy wspomnianymi 
miejscowościami, ale też znacznie skróci się przejazd do Sowin czy Gościejewic. 
Dotąd - z Golinki - trzeba było tam jechać naokoło. Przebudowa drogi została 
dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w wysokości prawie 120.000 złotych.

Jest czujnik jakości powietrza
BOJANOWO > Ma je Leszno i okoliczne samorządy, a teraz podobny czujnik zo-
stał zainstalowany w Bojanowie. Chodzi o miernik udostępniający za pośred-
nictwem internetu informację o stanie jakości powietrza przez pryzmat pyłów 
PM2,5 oraz PM10. Oznaczenia te wskazują na wielkość cząsteczek zawieszonych 
w powietrzu, które przedostają się do organizmu. Niestety, informacje podawane 
przez czujnik nie napawają optymizmem. Największe przekroczenia norm, sięga-
jące nawet 300 procent i więcej, notowane są przeważnie w godzinach popołu-
dniowych, chociaż również o wczesnym poranku jakość powietrza nie należy do 
najlepszych.

Nowe oświetlenie
LESZNO > Ulice Krystyny Drohojowskiej oraz Stanisława Żółkiewskiego wzbo-
gaciły się o nowe oświetlenie. Roboty objęły montaż ośmiu latarni oraz ułożenie 
kabla. Podobna inwestycja została przeprowadzona na ulicach Xawerego Du-
nikowskiego (10 lamp), a także na ulicy Szpitalnej (13 lamp, demontaż starego 
oświetlenia, budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz szafki).

Gwałtowna podwyżka cen prądu
LESZNO > Nie jest to dobra informacja w kontekście początku roku, ale takie są 
fakty. Miasto Leszno będzie więcej płacić za prąd, czyli podwyżka dotknie Urząd 
Miasta Leszna, wszelkie jednostki podlegające samorządowi, a także wybrane 
jednostki użyteczności publicznej w ramach funkcjonującej w mieście grupy za-
kupowej. Chociaż takie rozwiązanie przyniosło do tej pory oszczędności, tym ra-
zem już nie jest tak korzystnie. Ceny prądu zaoferowane przez dostawców grupie 
zakupowej są wyższe nawet o 70 procent w stosunku do sytuacji z 2017 roku.

Zarys bramy i ograniczenie
LESZNO > W centrum miasta, na ulicy Narutowicza, po zakończonych pracach ar-
cheologicznych wykonano w ulicy zarys dawnej Bramy Kościańskiej. Powstał on 
z cegły klinkierowej. Jednocześnie w tym rejonie wprowadzono zmianę organi-
zacji ruchu, zmieniając układ pierwszeństwa i czyniąc ten fragment ulicy Naruto-
wicza "strefą zamieszkania". Formalnie oznacza to, że kierowcy mogą tam jechać 
z prędkością najwyżej 20 kilometrów na godzinę.

Miasto poszło w obligacje
LESZNO > Kwota 10.000.000 złotych jest potrzebna miastu, aby formalnie roz-
liczyć trzy inwestycje, na które jeszcze nie przyszły pieniądze z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. W związku z tym radni miejscy podjęli decyzję 
o emisji dodatkowych obligacji komunalnych, które mają tę lukę wypełnić. W su-
mie potrzebnych było 18.000.000 złotych, ale 8.000.000 złotych udało się pozy-
skać z budżetu miejskiego w wyniku przesunięć wydatków oraz oszczędności. 
Inwestycje, o które chodzi to budowa drogi łączącej ulicę Wilkowicką z węzłem 
S5, a także termomodernizacje budynków Przedszkola Miejskiego numer 7 oraz 
Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Są to obligacje jednoroczne, a koszty od-
setek oraz prowizji miałyby wynieść 120.000 złotych.

Uruchomiono "Lodówkę dla Głodnych"
LESZNO > Znajduje się ona w schronisku dla bezdomnych i może skorzystać 
z niej każdy, kto potrzebuje jedzenia. W praktyce produkty żywnościowe pobie-
rają z niej osoby korzystające ze schroniska, a także kilkadziesiąt kolejnych osób, 
które w to miejsce przychodzą na ciepły posiłek. Lodówka jest odzwierciedle-
niem idei foodsharingu, czyli - mówiąc wprost - udostępniania jedzenia, a sam 
pomysł powstał w Lesznie jeszcze w 2017 roku. Żywność w lodówce umieszczają 
mieszkańcy i jest to działanie godne naśladowania.

Poniatowskiego z nowym chodnikiem
RYDZYNA > Przy nowo przebudowanej drodze na zlecenie Zarządu Dróg Powia-
towych powstało 100 metrów chodnika. Ułożono go na ulicy Poniatowskiego 
na odcinku od ulicy Jana Pawła II do Konopnickiej. Inwestycja kosztowała 22.000 
złotych.
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"Terytorialsi" złożyli przysięgę
LESZNO > Ponad 80 żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
złożyło przysięgę w koszarach 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Żoł-
nierze, którzy stanęli do służby po jesiennym przeszkoleniu, pochodzą z różnych 
grup zawodowych. Na placu apelowym poza mieszkańcami Leszna oraz rodzina-
mi "terytorialsów" pojawili się także przedstawiciele leszczyńskich samorządów.

WOPR z nowym wozem
POWIAT LESZCZYŃSKI > Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło 
się o nowy samochód terenowy z napędem na cztery koła. Fiat fullback będzie 
służył "woprowcom" między innymi do holowania motorówki, skutera wodne-
go, a także będzie woził ratowników na akcje. Pojazd został sfinansowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, samorząd Leszna, Włosza-
kowic i Krzywinia. Wymiana samochodu była niezbędna, gdyż do tej pory WOPR 
dysponował 20-letnim, wyeksploatowanym pojazdem.

Tablica dla Rydzyny
WARSZAWA > W Teatrze Narodowym miała miejsce uroczysta gala "100 Pomników 
Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości", podczas której prezydent RP An-
drzej Duda przyznał kolejnym miejscom w Polsce status "Pomnika Historii". Rydzy-
na co prawda ma już taki tytuł od 2017 roku, ale tym razem przedstawiciele wyróż-
nionych podmiotów odebrali symboliczne tablice, które upamiętniają odzyskanie 
niepodległości przez Polskę. Do Warszawy pojechała delegacja, w której znaleźli 
się burmistrz Rydzyny Kornel Malcherek, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, 
a także dyrektor rydzyńskiego zamku Zbigniew Szukalski wraz z prezesem Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Piotrem Janickim.

Podwyżki cen ciepła w MPEC-u
 

LESZNO > Odbiorcy ciepła sieciowego płacą za nie już wyższe stawki. Podwyż-
ka cen wynika z poważnego wzrostu cen węgla oraz jeszcze bardziej dolegli-
wych podwyżek cen uprawnień emisji dwutlenku węgla. Przeliczając w skali ro-
ku mieszkańcy mogą spodziewać się wzrostu cen ciepła o około 200 złotych dla 
mieszkania o powierzchni do 60 metrów kwadratowych. Podwyżki weszły w ży-
cie od 24 grudnia.

Pomóż Mai wygrać walkę z nowotworem
LESZNO > Maja Marcinkowska walczy z rzadką odmianą nowotworu kory nad-
nerczy. Dotychczasowe leczenie nie przyniosło pożądanych rezultatów, dlatego 
niezbędne są specjalistyczne konsultacje poza Polską. To wszystko jest bardzo 
kosztowne, dlatego Maja prosi o pomoc finansową. Można jej udzielić klikając 
na wpis o Mai na facebookowym profilu "Leszczyniaka", który odsyła do serwisu 
zrzutka.pl. Wpłaty są możliwe w formie elektronicznej.

WSzZ ośrodkiem referencyjnym Philipsa
LESZNO > Firma jest dostawcą urządzeń medycznych i niedawno dostarczyła do 
lecznicy nowy angiograf. Urządzenie jest sercem niedawno oddanej do użytku 
drugiej pracowni hemodynamiki. Teraz z przedsiębiorstwem podpisana została 
umowa, na mocy której leszczyński szpital stał się ośrodkiem referencyjnym Phi-
lipsa. Oznacza to, że właśnie w tym miejscu będą odbywać się szkolenia i war-
sztaty dla kardiologów z całego kraju, co zdecydowanie podnosi prestiż szpitala 
i czyni go znaczącym centrum naukowym w dziedzinie kardiologii.

Powstanie sieć bezpłatnych hot-spotów
GMINA BOJANOWO > Komisja Europejska przyznała gminie Bojanowo bon o war-
tości 15.000 euro, który stanowić będzie dofinansowanie do uruchomienia sieci 
publicznych hot-spotów. Internet "z powietrza" miałby pojawić się na przykład na 
Rynku czy w parkach miejskich, a także w innych miejscach, gdzie będzie to tech-
nicznie osiągalne. W ramach projektu zakupione zostaną hot-spoty, czyli punkty do-
stępowe do sieci. Gmina przez co najmniej trzy lata będzie musiała utrzymywać tę 
infrastrukturę. W ramach programu WiFi4EU złożono 10.000 wniosków, a gmina Bo-
janowo znalazła się w gronie 2800 szczęśliwców, którym taki bon przyznano.

Będzie wicewójtem
REGION > Joanna Nowacka, do tej pory pracująca w bojanowskiem magistracie, 
przejdzie do krzemieniewskiego samorządu. Otrzymała tam posadę zastępcy 
wójta gminy Krzemieniewo.

Jeszcze
o krwiodawcach

REGION > Tomasz Adamczak, o któ-
rym pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
"Leszczyniaka" nie jest jedynym miesz-
kańcem naszego regionu, który odebrał 
tytuł "Honorowego Dawcy Krwi Zasłu-
żonego dla Zdrowia Narodu". Takim sam 
tytuł przypadł również Dariuszowi Ru-
skowi z Leszna. Pan Dariusz krew odda-
je od początku lat dziewięćdziesiątych 
i - jak przyznaje - jest dumny z tego, że 
dzięki temu udało mu się pomóc wielu 
ludziom. Oddał około 25 litrów cennego 
daru i bardzo zachęca, aby inni ludzie 
również zaangażowali się w krwiodaw-
stwo. Jest to ważne, zwłaszcza, że w sta-
cjach krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
często brakuje krwi różnych grup.

Łóżka dla rodziców
LESZNO > Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie otrzymał 17 rozkładanych 
łóżek dla rodziców. Trafiły one na oddział pediatryczny, a ich wartość to prawie 
20.000 złotych. Przypomnijmy, że deklarację zakupu łóżek przez samorząd składali 
jeszcze przed wyborami wiceprezydent Piotr Jóźwiak oraz radny Adam Kośmider.

Trwa remont drogi Drobnin-Garzyn
GMINA KRZEMIENIEWO > Przebudowa powiatowej trasy ma doprowadzić do 
poszerzenia jezdni do 6 metrów. Podniesie się komfort jazdy, a przede wszyst-
kim bezpieczeństwo. Roboty wykonuje ekipa Zarządu Dróg Powiatowych, która 
w ramach prac dokona między innymi wzmocnienia krawędzi jezdni i wykonania 
podbudowy drogi od strony Drobnina w kierunku Garzyna. Zanim rozpoczęto 
działania, dokonano niezbędnych wycinek korzeni i drzew.

Remont remizy w czynie społecznym
ŁUSZKOWO > Miejscowa jednostka OSP nabiera blasku, a to dzięki zaangażowa-
niu druhów, którzy przepracowali w tak zwanym czynie społecznym prawie 400 
godzin. Warto jednak podkreślić, że nie byłoby remontów, gdyby nie pieniądze, 
a te zostały zapewnione dzięki 28.000 złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, a także dofinansowaniu z budżetu gminy Krzywiń przy 
wsparciu z funduszu sołeckiego.
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Czterech kierowców straciło uprawnienia
Taki jest drogowy bilans zaledwie jed-
nego dnia na początku grudnia. Za co 
kierowcom zatrzymano prawa jazdy?

O poranku w Garzynie do kontroli za-
trzymany został 30-letni mieszkaniec 
powiatu gostyńskiego. W tej wsi, gdzie 
znajduje się przelotowa droga krajo-
wa numer 12, obowiązuje ograniczenie 
prędkości, ale zdaje się, że jednak kie-
rowca forda o tym zapomniał.
- Poruszał się z prędkością 110 kilometrów 
na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona 
prędkość wynosi 50 - mówi Monika Ży-
mełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Tego samego dnia, ale w godzinach po-
południowo-wieczornych, dozwoloną 
prędkość, tym razem na leszczyńskim 
wiadukcie, przekroczył 40-letni miesz-
kaniec gminy Święciechowa. Mężczyzna 
pędził 106 kilometrów na godzinę. Cie-
kawe czy pomyślał, co stałoby się, gdy-
by w tym miejscu stracił panowanie nad 
samochodem, a bariery zabezpieczają-
ce na wiadukcie nie wytrzymały lub nie 
ochroniłyby go przed skutkami drogo-
wej szarży? Zarówno on, jak i jego po-
przednik mają zatrzymane prawo jazdy 
na trzy miesiące.
Wróćmy do poranka, bo to jeszcze nie 
koniec drogowych przewinień, jakie 

przypadły na tę porę. Wprawdzie zda-
rzenie dotyczy znów wiaduktu, ale tym 
razem w tle pojawił się alkohol. Około 
godziny 5 do kontroli zatrzymany został 
kierowca citroena xsara.
- Mężczyzna, 67-latek, miał w wydycha-
nym powietrzu ponad 1,5 promila alkoho-
lu - tłumaczy M. Żymełka.
Tyle mówi się, aby nie wsiadać po kie-
lichu za kierownicę, a wszystko to jak 
krew w piach. Kierowca citroena jest 
pewnie niepocieszony, bo nie tylko 

zatrzymano mu dokument, ale też cze-
ka go sprawa w sądzie. Za jazdę w stanie 
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności, a z utratą uprawnień 
należy liczyć się na trzy lata. Do tego do-
chodzi kara pieniężna.
Zostańmy jeszcze w Lesznie, chociaż 
tym razem opuszczamy wiadukt. Jesz-
cze jedno zdarzenie z tamtego dnia 
na początku grudnia odnotowano na 
skrzyżowaniu w dzielnicy Podwale. Tam, 
w godzinach komunikacyjnego szczytu, 

47-latek wyjeżdżający z ulicy podpo-
rządkowanej na Aleje Marszałka Józefa 
Piłsudskiego doprowadził swoim citro-
enem C3 do zderzenia z renault scenic. 
Samochodem tym kierował również 
leszczynianin, a poruszał się on pasem 
prowadzącym od Poznania w kierunku 
Wrocławia.
- Nikt nie odniósł obrażeń, ale funkcjona-
riusze podjęli decyzję, aby sprawcy zda-
rzenia zatrzymać prawo jazdy. O tym, co 
dalej, zadecyduje sąd - podsumowuje M. 
Żymełka.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Upojna wizyta w monopolowym
Nie dość, że kradzież, nie dość, że wła-
manie, to jeszcze doliczono im uszko-
dzenie mienia. Dwóch spragnionych 
mieszkańców Leszna wpadło na sklepo-
wą wystawę po alkohol.

Chyba wszyscy domyślają się, że skoro wy-
lądowali na tej stronie gazety, wizyta miała 
charakter nieformalny, żeby nie powiedzieć 
- przestępczy. Ale od początku. Pewnego 
grudniowego dnia nieznani sprawcy wy-
bili szybę wystawową w sklepie mono-
polowym położonym w centrum Leszna, 
kradnąc z niej kilka butelek różnych alko-
holi. Policja, mając informację o tym, co się 

wydarzyło, skierowała na miejsce kilka pa-
troli. Rozpoczęto rozpytywanie ludzi, którzy 
mogli być świadkami zdarzenia i wyruszo-
no na poszukiwania potencjalnych spraw-
ców. Biorąc pod uwagę sposób włamania, 
należało domyślać się, że to żadni wyrafino-
wani przestępcy. Na tych natrafiono nieda-
leko miejsca zdarzenia, w pobliskiej bramie.
- Młodzi mężczyźni mieli przy sobie kilka bu-
telek alkoholu. To 29- i 34-letni mieszkańcy 
Leszna. Obaj byli w stanie upojenia alkoho-
lowego - mówi Monika Żymełka, oficer pra-
sowa KMP w Lesznie.
Jeden podejrzany miał w wydychanym po-
wietrzu ponad 3 promile alkoholu, drugi 

nie był w stanie dmuchnąć w urządze-
nie do sprawdzania trzeźwości. Rozmowę 
z mężczyznami można było przeprowa-
dzić dopiero po wytrzeźwieniu, a to trochę 
trwało. Panowie otrzymali zarzuty kradzie-
ży z włamaniem połączone z uszkodze-
niem mienia. Warto dodać, że wybijając 
szybę i tłukąc przy tym butelki z alkoho-
lami, poczynili straty większe niż kradnąc 
trunki z myślą o bezpośredniej konsump-
cji. Koszty związane z niechcianą wizytą 
w sklepie obliczono na 2000 złotych. Grozi 
im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

Podsumowanie projektu Laboratorium Gier za nami
7 grudnia br. w  Auli Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ja-
na Amosa Komeńskiego w Lesznie 
odbyła się konferencja upowszech-
niająca projekt Laboratorium Gier. 
Wydarzenie zostało podzielone na 
dwie części – konferencyjną oraz 
szkoleniowo-merytoryczną.

 Podczas pierwszego bloku zaprezen-
towano rezultaty projektu, zarówno 
intelektualne jak i miękkie oraz pro-
ces ich powstawania, czego doskona-
łym zobrazowaniem był wyświetlony 
film, podsumowujący dotychczasowe 
prace związane z projektem. Ponadto 
Monika Pawlak – koordynatorka pro-
jektu, przekazała uczestnikom informa-
cje na temat partnerstw strategicznych 
i programu Erasmus+, a także wytycz-
ne unijne dotyczące kształcenia mło-
dzieży i problematykę młodzieży NEET 
w Europie i regionie.
W części szkoleniowo-merytorycznej 
uczestnicy mieli możliwość wzięcia 
udziału w prelekcjach Doroty Giżyń-
skiej z EnglishLab, która w wystąpie-
niu „Gry a nauka języka” przedstawiła 
korzyści płynące z gamifikacji eduka-
cji, a więc praktyki wykorzystania gier 

planszowych w  procesie edukacji 
i wskazała na skuteczność zastosowa-
nia elementów rywalizacji przy wspo-
maganiu procesów zapamiętywania. 
Kolejna część wykładu prele-
gentki związana była z pro-
cesem twórczym tworzenia 
narzędzi edukacyjnych. Uczest-
nicy poznali etapy tworzenia 
gier planszowych, na które 
składają się: metodologia, me-
chanizmy, grafika i symboli-
ka. Po przerwie kawowej część 
szkoleniowo-merytoryczna 
nabrała praktycznego wymia-
ru. Zainteresowani uczestnicy 
wzięli udział w mobilnej grze 
terenowej, podczas której, dzię-
ki dedykowanej aplikacji na 
smartfony testowali swoją wie-
dzę na temat projektu oraz na-
rzędzi edukacyjnych, a także 
wykonywali zadania w terenie, 
chociażby takie, jak zrobienie 
sobie zdjęcia z patronem uczel-
ni czy logo Projektu. Pozosta-
li uczestnicy konferencji w tym czasie 
testowali gry planszowe, które wspo-
magają procesy uczenia się. Poza na-
rzędziami ogólnodostępnymi na rynku 

gier, ekspertyzie poddane zostały rów-
nież „Wyprzedaż Garażowa” i „Pogrom-
cy Rynku”, które są grami powstałymi 
w efekcie realizacji projektu Laborato-

rium Gier. Do dyspozycji uczestników 
było także stanowisko przy którym 
prezentowane były wszystkie rezulta-
ty intelektualne projektu. Stanowisko 

to cieszyło się szczególną popular-
nością wśród obecnych na konferen-
cji pedagogów i edukatorów, którzy 
przy wsparciu kadry Projektu mogli za-

planować wdrażanie narzę-
dzi z uczestnikami w swoich 
placówkach.
Na konferencję zaproszeni zo-
stali pracownicy młodzieżo-
wi, przedstawiciele kształce-
nia formalnego, podmioty ze 
sfery biznesu a także przed-
stawiciele administracji pub-
licznej i media. Wśród uczest-
ników nie zabrakło także 
obcokrajowców, co podkreśli-
ło międzynarodowy charakter 
Projektu Laboratorium Gier.
Na zakończenie wydarzenia 
podsumowano wyniki mobil-
nej gry terenowej, a siedmiu 
pierwszym drużynom wrę-
czono upominki. Ostatnim 
punktem spotkania był lunch.
Dzięki współfinansowaniu 
wydarzenia w ramach pro-

gramu Unii Europejskiej Erasmus+ 
udział w konferencji był bezpłatny. Po-
nadto uczestnicy otrzymali materiały 
edukacyjno-promocyjne. (2/2019)
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Nowy Peugeot 508:
drapieżna stylistyka klasy premium

Do sprzedaży w salonie  B&B Peugeot w Lesznie trafi niedługo wysoko pozycjonowany sedan - model 508. Możemy się po nim spodziewać kom-
paktowej, acz przyjemnej dla oka sylwetki i zupełnie nowego kokpitu. Auto dostępne jest w różnych wariantach silnikowych o mocy od 130 KM.

Przód samochodu ma nieco agre-
sywny charakter, co znakomicie 
koresponduje z linią nadwozia 
i obniżoną sylwetką samochodu. 
Chociaż pojazd jest krótszy od po-
przedniej generacji o osiem cen-
tymetrów, w niczym mu to nie 
ujmuje. Reflektory w technologii 
Full LED dają wrażenie obcowania 
z samochodem innowacyjnym 
z wysokiej półki cenowej. Obniże-
nie maski wpływa na zwiększenie 
dynamiki pojazdu, dodając mu 
drapieżności. Pojazd wygląda ni-
czym dzikie zwierzę gotowe do 
skoku. Fenomenalne wrażenie, 
które dodatkowo potęgują tyl-
ne światła w technologii LED, ale 
w wersji 3D, co jest bezpośrednim 
nawiązaniem do samochodów 
koncepcyjnych producenta.
Bagażnik samochodu ma 485 
litrów pojemności, ale nas naj-
bardziej interesuje wnętrze. Nie 
zawiedliśmy się, gdyż deska roz-
dzielcza samochodu nie tylko 
daje wrażenie, ale nade wszyst-
ko upewnia użytkownika, że do 
czynienia ma z samochodem 
luksusowym. Każdy detal jest 
właściwie przemyślany tak, aby 

całość jak najlepiej służyła kierow-
cy oraz pasażerom, którzy będą 
się przemieszczać razem z nim. 
W pojeździe zastosowano peu-
geotowskie rozwiązanie i-Cock-
pit z kompaktową kierownicą, 
dziesięciocalowym ekranem do-
tykowym i zestawem zegarów 
wyświetlanych na ponad dwu-
nastocalowej konsoli. Wszyst-
ko po to, aby intuicyjnie zarzą-
dzać najważniejszymi funkcjami 
samochodu.
Producent zastosował zaawanso-
wane systemy prowadzenia sa-
mochodu i bezpieczeństwa, speł-
niające kryteria EuroNCAP.
- Warty zauważenia jest system Night 
Vision oparty o kamerę działającą 
w spektrum podczerwieni. Umożli-
wia on wykrywanie żywych istot w li-
nii poruszania się pojazdu - mówi 
Sławomir Pietrucha, dyrektor han-
dlowy B&B Peugeot w Lesznie.
Jest to szczególnie przydatne 
w trudnych warunkach, zwłasz-
cza w nocy, a działa na odległość 
od 200 do 250 metrów.
Samochód to nie tylko syste-
my bezpieczeństwa i wygod-
na obsługa. Najważniejsze jest 

serce pojazdu, czyli silnik, któ-
ry sprawia, że auto prowadzi się 
z przyjemnością, korzystając ze 
wszystkich walorów, również 
właściwego przyśpieszenia. Pro-
ducent przewidział jednostki 
spełniające najnowszą normę Eu-
ro 6.d-temp. Pięćsetósemka jest 
oferowana w dwóch wariantach 

benzynowych na bazie silnika 1.6 
Pure Tech (180 i 225 KM; ta dru-
ga jest wersją z zacięciem spor-
towym), a także w opcji wyso-
koprężnej na bazie silników 1.5 
i 2.0 HDI (tu dostępne są różne 
opcje o mocy 130 KM, 150 KM 
oraz 180 KM). Wszystkie warian-
ty są zestawione z automatyczną 

ośmiostopniową skrzynią bie-
gów. Dla wariantu wysokopręż-
nego 130-konnego dostępna jest 
także opcja ze skrzynią manualną.
W salonie B&B będzie można 
skorzystać z jazdy testowej No-
wym Peugeotem 508. Wystarczy 
wcześniej zgłosić się na stronie 
www.testuj.peugeot.pl.

B&B Peugeot, ul. Poznańska 27, 64-100 Leszno, tel. 65 529-92-88 

Przestronny, odpowiadający 
potrzebom klientów, po pro-
stu przytulny - taki jest nie-
dawno oddany do użytku sa-
lon B&B Peugeot w Lesznie.

Miejsce się nie zmieniło. Sa-
lon marki Peugeot znajdziecie 
w Lesznie wciąż pod tym samym 
adresem przy ulicy Poznańskiej 
27 jadąc w kierunku Poznania, 
niedaleko za rondem Gronowo 
po lewej stronie. Przebudowa-
ny salon oddano do użytku dwa 
miesiące temu i teraz jest zdecy-
dowanie bardziej przestronny.

W B&B Peugeot Leszno szcze-
gólny nacisk kładzie się na ob-
sługę klienta, toteż wygospo-
darowano przestrzeń, gdzie 
w oczekiwaniu na wybór mo-
delu auta można przysiąść i wy-
pić kawę. Bo to komfort klienta 
jest tutaj najważniejszy, tak sa-
mo jak komfortowe i dostoso-
wane do potrzeb swoich właś-
cicieli są samochody Peugeot.
Większy i przestronniejszy sa-
lon to także przyjaźniejsza 
klientowi ekspozycja różnych 
modeli marki. Salon wzbo-
gacił się ponadto o specjalne 

stanowisko do wydań samo-
chodów, w którym zamówio-
ny pojazd oczekuje na nowego 
właściciela. Bo Peugeot wie, że 
zakup samochodu to poważne 
wydarzenie, dające przyjemne 
doznania i otwierające nowe 
możliwości w sprawnym, bez-
piecznym i wygodnym poko-
nywaniu kolejnych kilometrów 
dróg.
Salon Peugeota to także uznana 
na rynku lokalnym blacharnia 
i lakiernia, gdzie obsługiwane są 
samochody wszystkich marek. 
To bardzo ważne, zwłaszcza że 
w obecnym czasie trudno na lo-
kalnym rynku o sprawdzonych 
fachowców wyspecjalizowa-
nych w tego rodzaju usługach.

Przebudowany salon marki z lwem

(3
/2

01
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8 # BEZPIECZEŃSTWO W LESZNIE

O obwodnicy, wypadkach i przekraczaniu prędkości,
czyli policyjna debata w ratuszu
W Lesznie zarejestrowanych jest około 52.500 pojazdów, do tego niemal codziennie do miasta wjeżdżają samochody z całego regionu 
należące do osób, które tutaj się uczą lub pracują. Liczba zdarzeń drogowych rośnie, ale - biorąc pod uwagę natężenie ruchu - nie jest 
najgorzej. O tych i o innych sprawach rozmawiano w leszczyńskim ratuszu podczas debaty poświęconej bezpieczeństwu.

Jak na miasto, które liczy około 
64.000 mieszkańców liczba zareje-
strowanych pojazdów jest wysoka, 

żeby nie powiedzieć powalająco wyso-
ka. W mieście poza osobami dorosłymi 
mieszkają przecież dzieci i młodzież, do 
których pojazdy silnikowe nie przynależą. 
Gdyby zatem odjąć ich od ogólnej liczby 
mieszkańców, wychodzi, że na jedną oso-
bę dorosłą przypada ponad jeden pojazd. 
To bardzo dużo jak na tak małe miasto.
- Plusem całej sytuacji jest to, że przy tak 

dużym natężeniu ruchu zdarzenia odnoto-
wywane na terenie Leszna nie są tak bardzo 
tragiczne jak ma to miejsce na terenie po-
wiatu - mówi Sławomir Glapiak, zastępca 
komendanta miejskiego policji w Lesznie.
Pewnie nie tylko niższa prędkość rozwi-

jana w mieście ma wpływ na ten stan rze-
czy, ale też infrastruktura, która zapewnia 
wyższy poziom bezpieczeństwa. Spójrz-
my chociażby na płotki oddzielające jezd-
nie na głównych arteriach, które - w razie 
wypadku drogowego - wyhamowują sa-
mochód, nie dopuszczając do czołowych 
zderzeń. Oczywiście to w pełni nie zabez-
piecza kierowców przed zdarzeniami, bo 
i tak przelotówki z północy na południe 
i z zachodu na wschód pozostają najbar-
dziej kolizyjnymi ulicami w mieście.

Niebezpieczne komórki

Dariusz Adamczak, naczelnik Wydzia-
łu Ruchu Drogowego KMP w Lesz-
nie wyjaśnia, że ilość kolizji w mieście 
spada, jednak wzrasta liczba zdarzeń, 

w których odnotowywane są ofiary, 
w tym śmiertelne:
- Takim przykładem niech będzie mające 

miejsce w 2018 roku śmiertelne potrące-
nie osoby pieszej na ulicy 55 Pułku Pie-
choty. Niestety, zdarzeń z udziałem pie-
szych przybywa - tłumaczy.
Policja dostrzega ponadto poważny prob-

lem z użytkowaniem telefonów komórko-
wych w ruchu ulicznym, zwłaszcza pod-
czas przechodzenia przez pasy.
- Uważamy, że staje się to niebezpiecz-

ne, gdyż pieszy odcina się od otoczenia, nie 
koncentruje się na tym, co dzieje się dooko-
ła niego. W uszach często ma zestaw słu-
chawkowy, wpatruje się w ekran telefonu, 
czyli wyłącza najważniejsze receptory - słu-
chu i wzroku. Apelujemy, aby - poruszając 
się przejściami dla pieszych - schować te-
lefon do kieszeni - tłumaczy D. Adamczak.
Obserwacje policji stały się podstawą 

do przeprowadzenia przez Urząd Mia-
sta Leszna akcji, już wdrożonej w innych 
miastach - przed pasami wymalowano 
napisy: "Odłóż smartfon i żyj!".

Uwaga na drogach poprzecznych!

Wzrastająca liczba ścieżek rowerowych po-
woduje ograniczenie zdarzeń na linii rowe-
rzysta - pieszy, jednak najbardziej kolizyjny 
pozostaje styk kierowca pojazdu silnikowe-
go - rowerzysta lub pieszy.
- Dochodzi do tego często przy wjeździe 

w drogę poprzeczną, gdzie - mimo zielone-
go światła na sygnalizatorze - należy ustą-
pić pierwszeństwa przejazdu osobom poru-
szającym się po pasach czy przejeżdżającym 
w miejscu do tego wyznaczonym. Taka sy-
tuacja ma miejsce na Alejach Konstytucji 3 
Maja przy skręcie w ulicę Kąkolewską lub 
przy skręcie z Alei w Niepodległości. Po-
zostałe zdarzenia z udziałem pieszych ma-
ją miejsce w okolicznościach wykonywania 
manewru cofania przez kierowców samo-
chodów - objaśnia D. Adamczak.

Gdzie najgorzej?

Najbardziej zagrożoną ulicą w Lesz-
nie pozostają Aleje Konstytucji 3 Maja, 

Dariusz Adamczak, naczelnik Wydzia-
łu Ruchu Drogowego KMP w Lesznie.

Krzysztof Kubiak, zastepca na-
czelnika Wydziału Prewencji KMP 
w Lesznie.

Debata policyjna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym odbyła się 
w leszczyńskim ratuszu.

chociaż raczej idzie ku lepszemu, co jest 
związane z uruchomieniem obwodnicy 
Leszna w ciągu drogi ekspresowej S5.
- Sprawdziliśmy, że od czasu oddania 

tej trasy do użytku nastąpił spadek liczby 
zdarzeń o połowę. Obwodnica zwiększyła 

ponadto poczucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców, przez co mamy jasny do-
wód, że budowa tego rodzaju dróg i wy-
prowadzenie ruchu z miasta są działa-
niami jak najbardziej uzasadnionymi 
- zauważa D. Adamczak.
Kolejną ulicą, gdzie wedle statystyk do-

chodzi do największej liczby zdarzeń jest 
ulica Estkowskiego.
- Tutaj poprawiło się jednak bezpieczeń-

stwo pieszych po przesunięciu przejścia 
nieco dalej od ulicy Dekana. Spadła ilość 
potrąceń, wcześniej te pasy były bardzo bli-
sko skrzyżowania - mówi D. Adamczak.
Równie niebezpieczną drogą są Aleje Ja-

na Pawła II, będące - podobnie jak uli-
ca Estkowskiego - fragmentem biegnącej 
z zachodu na wschód drogi krajowej nu-
mer 12. Następny na liście jest wiadukt 
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O obwodnicy, wypadkach i przekraczaniu prędkości,
czyli policyjna debata w ratuszu

Grota-Roweckiego (analogiczna sytuacja).
- W tym ostatnim punkcie ujawniamy du-

żo przekroczeń prędkości, w tym również 
takich, które obligują nas do zatrzymania 
prawa jazdy - zauważa D. Adamczak.
Paradoksalnie miejscem niebezpiecznym 

jest rondo Gronowo. Dlaczego? Ponieważ 
samochody na głównym ciągu wjeżdżają 
na nie z pełną prędkością, uniemożliwiając 
wyjazd od strony Gronowa czy Wilkowic.
- W pewnym momencie ustawione zo-

stały tam znaki, które optycznie zwęża-
ły szerokość jezdni, zmuszając kierowców 
głównego ciągu do ograniczenia prędko-
ści - tłumaczy D. Adamczak.
Przed uruchomieniem S5 do Leszna każ-

dej doby wjeżdżało starą "piątką" ponad 

GDZIE ZGŁASZANYCH JEST NAJWIĘCEJ ZDARZEŃ
NA KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W LESZNIE?

- ulica Podkowińskiego/Grottgera - przekraczanie prędkości
- ulica Świętego Franciszka z Asyżu - przekraczanie prędkości
- ulica Różana - nieprawidłowe parkowanie na tyłach "Ventriculusa"
- ulica Włodarczaka - nieprawidłowe parkowanie na tyłach basenu
- ulica Kiepury - nieprawidłowe parkowanie (rejon dojazdu do SOR - sprawa już rozwiązana)
- ulica Zielona - nieprawidłowe parkowanie
- ulica Krótka - nieprawidłowe parkowanie
- ulica Zamenhofa - nieprawidłowe parkowanie (tu utworzono dodatkowy parking)
- ulica Miła w Gronowie - tutaj trwa budowa osiedla

Pan Zenon zwrócił uwagę na zagrożenie podczas wyjazdu z ulicy Dąbrowskiego w Aleje Jana 
Pawła II, gdzie głównym ciągiem, często na czerwonym świetle, pędzą ciężarówki należące do 
podrawickiej fermy drobiu.
- Dlaczego nie jadą obwodnicą, a do tego tamują ruch, poruszając się często dwoma pasami?
Policja zna temat, a miasto przygotowuje plan tymczasowej organizacji ruchu która miałaby 
ograniczyć ten problem.

***

Pani Krystyna z Podwala jest zaniepokojona brakiem przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze 
oraz parkowaniem na jezdni samochodów, które należąc do uczniów pobliskiej szkoły.
- Przydałoby się przejście dla pieszych w rejonie ulic Berwińskiego - Strumykowej. Tutaj cho-
dzi o bezpieczeństwo naszych wnuków - tłumaczy.
Uwaga zostanie przekazana dalej.

***

Pani Lidia, nauczycielka szkoły przy ulicy Kurpińskiego zgłasza konieczność wymalowania 
przejścia dla pieszych na wysokości Zespołu Szkół numer 4, a także utworzenia spowalniacza 
w ciągu tej ulicy.
- Niestety młodzież, chyba w celu zaimponowania przed kolegami, testuje tam silniki swoich 
samochodów.
Informacja zostanie przekazana do zarządu dróg.

***

Pan Norbert zwraca uwagę na konieczność wydłużenia cyklu świateł na ulicy Niepodległości 
do przejazdu na wprost, w ulicę Kąkolewską.
- Tam przejeżdża jeden albo dwa samochody, a pozostali kierowcy jadą na pomarańczowym, 
a zdarza się, że i na czerwonym - argumentuje.
Czy cykl ten da się wydłużyć?
Będzie to możliwe, bo Aleje Konstytucji 3 Maja straciły status drogi tranzytowej. Zmniejszył 
się ruch, dlatego też zostaną przeprowadzone badania ruchu, co ma doprowadzić do przepro-
gramowania sygnalizatorów, czyli w konsekwencji wydłużenia cykli na drogach poprzecznych 
względem głównej trasy.

***

Pan Adam zauważa, że ulica Sadowa w Gronowie, dotąd spokojna, stała się trasą przelotową, 
tranzytem do drogi ekspresowej S5.
- Jaka jest szansa na to, że sytuacja się zmieni, gdyż teraz samochody pędzą tam 80 a nawet 
100 kilometrów na godzinę przez co z miesiąca na miesiąc spada tam poziom bezpieczeństwa 
- zauważa.
Policja zwróci się do zarządu dróg o rozwiązanie tego problemu.

***

Pan Dariusz z Zaborowa zwraca uwagą na wzrost natężenia ruchu na ulicy 1 Maja 
w Zaborowie.
- Stało się tak wraz z uruchomieniem S5. Przed przejazdem kolejowym ustawiają się kolej-
ki samochodów. Auta te jadą dalej ulicami Leśną i Okrężną, ale chyba nie po to był budowany 
łącznik do węzła Dąbcze? - zastanawia się.
Poza tym nawigacje GPS prowadzą kierowców przez miasto zamiast bokiem.
Policja zapewnia, że zwróci się się do GDDKiA o właściwe oznakowanie zjazdu z S5.

***

Pan Przemysław z Zatorza zwrócił uwagę na notoryczne przekraczanie prędkości na ulicy 
Świętego Franciszka z Asyżu. Problem częściowo udało się wyeliminować dzięki montażo-
wi wyświetlacza prędkości rzeczywistej, który - według mieszkańca - powinien także znaleźć 
się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 12. Zwrócił także uwagę, że na skrzyżowaniu ulic 
Świętego Franciszka z Asyżu i Wyszyńskiego warto by na przykład dokonać wyniesienia skrzy-
żowania, aby ostudzić zapędy kierowców, którzy jeżdżą tam zbyt szybko. Ewentualnie propo-
nuje montaż sygnalizacji świetlnej.
Sprawa ma zostać przekazana do rozważenia.

***

Pan Andrzej z Gronowa informuje o łamaniu przepisów na ulicy Antonińskiej.
- Postawiono tam znak ograniczenia prędkości do 40 kilometrów na godzinę i ograniczono to-
naż samochodów do 10 ton. Wszystko na nic - twierdzi.
Służby przyjrzą się temu zgłoszeniu.

18.000 samochodów.
- Widzimy, że o około 80 procent spadł tran-

zyt samochodów ciężarowych, jest też trochę 
mniej osobówek - podkreśla naczelnik.

Kto powoduje zdarzenia?

Pierwszą przyczyną zdarzeń drogo-
wych w Lesznie jest nieustąpienie pierw-
szeństwa przejazdu. Na drugim miejscu 

klasyfikowane jest nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszym, a na trzecim - niedo-
stosowanie prędkości do warunków dro-
gowych. Statystycznie rzecz ujmując 
sprawcami zdarzeń są najczęściej mło-
dzi kierowcy w przedziale wiekowym 
od 25 do 39 lat, głównie samochodów 
osobowych.
- Odnotowujemy jednak wzrost licz-

by zdarzeń powodowanych przez auta 

ciężarowe oraz rowerzystów - podkreśla 
D. Adamczak.

Przydatna mapa zagrożeń

Policja jest w stałej łączność z mieszkań-
cami, co ma służyć poprawie bezpieczeń-
stwa, również w ruchu drogowym. Takim 
narzędziem jest od 2016 roku Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która 
działa na komputerach i smartfonach. Na-
rzędzie pozwala na samodzielne nanosze-
nie na mapę punktów niebezpiecznych, 
które następnie są poddawane weryfikacji 
przez policję.
- Od początku jej działania w samym 

Lesznie naniesiono na mapę 936 zgło-
szeń - mówi Krzysztof Kubiak, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Prewencji KMP 
w Lesznie.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

WYBRANE PYTANIA I UWAGI MIESZKAŃCÓW:
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Najlepsi gościli najlepszych,
czyli żużlowcy u Stainera

Żużlowcy Unii Leszno odwiedzili zakład produkcyjny firmy Stainer w Krzemieniewie, co było nie lada gratką dla pracowników przedsię-
biorstwa. Ten lider produkcji chemii budowlanej, a także, między innymi, kompleksowych systemów ociepleń jest jednym ze sponsorów 
leszczyńskich "byków". Szefostwo przedsiębiorstwa zapowiada wprowadzenie w najbliższym czasie na rynek nowych produktów.

Fabryka Stainera znajduje się w Krze-
mieniewie i to właśnie w niej powsta-
ją produkty ciepło przyjmowane na 

rynku. Ciepło dosłownie i w przenośni, 
bo w ofercie znajdują się między innymi 
systemy ociepleń, gwarantujące oszczęd-
ną eksploatację obiektów. Jak wiadomo, 
zachowywanie parametrów termoizola-
cyjnych to nie wszystko. Jeszcze bardziej 
liczy się wygląd i na tym polu Stainer 

również ma wiele do powiedzenia. 
W ofercie firmy znajdują się także tynki 
i farby, które zapewniają nie tylko trwa-
łość powłoki, ale też odpowiednią este-
tykę na lata. Co prawda inni producen-
ci także oferują podobne rozwiązania, 
ale…
- Jako podmiot działający z powodze-
niem i od wielu lat w branży budowlanej, 
dostrzegliśmy niszę w postaci zapotrze-
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bowania 
na systemy 
ociepleń 
najwyż-
szej jakości, 
charaktery-
stycznej do 
tej pory dla 
oferty trady-
cyjnych eu-
ropejskich 
producentów, ale w cenie dostosowanej do 
możliwości rynku - mówi Oskar Baldys, pre-
zes zarządu firmy Stainer.
Jakość połączona z odpowiednią ceną sta-
je się kluczem sukcesu przedsiębiorstwa, 
które ze swoimi produktami jest obecne 
w ponad 300 kluczowych hurtowniach 
kraju. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nale-
ży wspomnieć - innowacyjność i tej cechy 
Stainerowi nie można odmówić.
- Rzuciliśmy wyzwanie starym liderom 
i udało się. Sprzedaż dobrze się rozwija, 
a nasze laboratoria pracują nad kolejnymi 
produktami. W pierwszym kwartale 2019 
roku na rynek trafią nowe wysoko elastycz-
ne kleje - podkreśla O. Baldys.
Jako firma silnie zakorzeniona lokalnie, 
Stainer wspiera leszczyński speedway, 
a jej logo jest świetnie znane kibicom żuż-
la. Współpraca z klubem i zawodnikami 
Unii Leszno zaowocowała w grudniu ich 
wizytą w krzemieniewskim zakładzie. Żuż-
lowcy zwiedzili przedsiębiorstwo, spotkali 
się z pracownikami oraz podpisali specjal-
nie przygotowane plakaty. Siedemnasto-
krotni Drużynowi Mistrzowie Polski za-
witali do przedsiębiorstwa, które - tak jak 
oni w sporcie - wybija się na rynku branży 
budowlanej. A to dopiero początek, po-
nieważ przedstawiciele zakładu zdradza-
ją, że - poza nowymi klejami - wypuszczą 
na rynek produkty do czyszczenia zabru-
dzeń budowlanych o niespotykanej do-
tąd skuteczności.
Na początku 2019 roku firma Stainer za-
prezentuje swoją ofertę w pierwszej 
w kraju budowlanej platformie interneto-
wej pod adresem budio.pl. Jest to system, 
dzięki któremu wybór i zakup materiałów 
budowlanych przeniesie się do internetu.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Ułani do boju!
Oto konne wojsko prezentuje się w pełnej krasie podczas zawodów:

W pierwsze święto Zielonych Świąt popołudniu odbyły się na boisku Sokoła wio-
senne zawody konne 17 pułk ułanów. Jak rok rocznie interesujące zawody ściąg-
nęły na boisko wiele publiczności.
Punktualnie o godz. 14-tej w obecności p. ppułk. Kurnatowskiego rozpoczęły 
się zawody konkursem hippicznym oficerów. Do konkursu stanęło 12 oficerów, 
z których I. nagrodę zdobył na "Wasanie" pr. Laskowski, II. na "antenie" por. Woź-
niak i III, na "Zebrze" por. Laskowski. W konkursie hippicznym podoficerów I. na-
grodę zdobył kpr. Dzbanyszek, II. wchm. Walczak, III. kpr. Kostera.
W konkursie oficerskim parami I nagrodę zdobył rtm. Dowbor, II. ppor. Kostera.
W konkursie oficerskim parami I nagrodę zdobył rtm. Dowbor, II. ppor. 
Bałłachowicz.
W przerwach pomiędzy konkursami zademonstrowano walkę arabów, ścinanie 
pióropuszy, muzykalne krzesło oraz woltyżerkę. Wykonawcy tych atrakcyj byli 
ubrani w barwne kostjumy. Na zakończenie szwadron ekm. na taczankach zade-
monstrował swoją sprawność bojową.
W czasie zawodów przygrywała orkiestra 17 pułku ułanów.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK

Zuchwały napad
w Osiecznie

Czy bandyci cokolwiek ukradli?

W Osiecznie pod Lesznem dokonano zuchwałego napadu na sklepikarza 
Drewniaka.
Trzech zamaskowanych bandytów wtargnęło do sklepiku, poczem - po skrępo-
waniu swej ofiary - bandyci przetrząsnęli całe mieszkanie, spłoszeni jednak zbie-
gli. Bandyci szukali pieniędzy, bowiem ogólnie wiadomo było, że Drewniak wy-
grał ostatnio na loterii 1.000 zł. czem nie omieszkał się wszędzie chwalić.
Za sprawcami napadu wszczęto pościg.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1934 ROK
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Pośmiertne
bicie dzwonów

Leszno pożegnało swojego duszpasterza:

Nasz korespondent z Leszna donosi:
W sobotę 20 bm. o godzinie 13.50 rozeszła się po mieście 
przygnębiająca wieść o zgonie śp. ks. kanonika Stefana Jan-
kiewicza. Już od piątku wieczora krążyły po mieście ponu-
re wieści, że stan zdrowia dostojnego kapłana jest bezna-
dziejny. W sobotę rano wszyscy księża miejscowi odprawili 
w kościele gorące modły na intencję chorego, poczem ks. 
kanonik otrzymał absolucje. Wiedząc, że to ostatnie chwile 
zacnego kapłana, czuwali przy łóżku chorego ks. Frąckowiak, 
ks. Szeleszkowski, ks. Grzesiek, ks. Garvantasiewicz, ks. pro-
boszcz Szymyński, S. S. Przełożone, pielęgniarki i najbliżsi z 
otoczenia ks. kanonika. Po zgonie swego ukochanego dusz-
pasterza Leszno przybrało żałobny wygląd. Co pewien czas 
z wież kościelnych rozlega się pośmiertne bicie dzwonów. z 
domów zwieszają się chorągwie o barwach kościelnych i na-
rodowych okryte kirem. Eksportacja zwłok ks. kanonika Jan-
kiewicza odbędzie się w poniedziałek o godzinie 6-tej. We 
wtorek o godzinie 10-tej odbędą się wigilje. Msza św. z kaza-
niem z udziałem ks. prałata Steinmetza z Poznania. Wszystkie 
organizacje przygotowują się do gremjalnego udziału w po-
grzebie. Spodziewany jest liczny przyjazd duchowieństwa.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK

Papuga zgubiła
drogę do domu

Skąd taki egzotyczny ptak wziął się w Lesznie?

W czasie ostatniego pobytu cyrku Staniewskich w Lesznie 
uciekła z klatki tresowana papuga, która błąka się po pod-
miejskich ogrodach.
Zauważono, że dzieci obrzucają papugę kamieniami i w 
inny sposób znęcają się nad nią. Starsi powinni przestrzec 
młodzież przedtem, gdyż okaleczenie papugi będzie duża 
stratą dla właścicieli.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK

Inspekcja
Prasa odnotowała tę sprawę w telegraficznym skrócie:

W dniu 4 bm. bawił na inspekcji w starostwie p. wicewoje-
woda Walicki w towarzystwie naczelnika wydziału wojsko-
wego Błażewicza.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK
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Bogdan będzie do nas gadał swoimi zdjęciami
30 listopada. Leszno. Późnym popołudniem rozpoczyna się wzmożony ruch na Starówce. Wszyscy kierują się w jedną stronę – do Miej-
skiego Biura Wystaw Artystycznych. Na kilka minut przed godziną 18 ulica Leszczyńskich wyjątkowo się kurczy i ledwo mieści kolej-
kę ustawioną pod numerem 5. Odbywa się tam wernisaż wystawy "Bogdan Marciniak. 60/60". Tydzień po tym wydarzeniu z ukochaną 
Bogdana, Magdaleną Kuczą, rozmawia Mateusz Gołembka.

- Wszyscy wyobrażaliśmy sobie ina-
czej dzień wernisażu…

- Na ten dzień planowaliśmy benefis Bo-
dzia w Teatrze Miejskim. Miał zasiąść na 
dużej scenie w fotelu i odpowiadać na py-
tania. W tle wyświetlałyby się jego zdjęcia, 
a w momencie zabierania głosu wszystkie 
reflektory kierowane byłyby na Bogdana. 
Wernisaż miał być drugim wydarzeniem.

- Jak powstał pomysł wydarzenia?

- Wielokrotnie z przyjaciółmi rozmawia-
liśmy na ten temat. A potem? Potem to 
miała być niespodzianka z okazji sześć-
dziesiątych urodzin. Umówiłam mnie 
i Magdę Nowak na spotkanie z prezy-
dentem Łukaszem Borowiakiem. Kilka 
dni nie mówiłam Bodziowi o niczym, 
trudno mi było się nie wygadać, bo nie 
mieliśmy przed sobą żadnych tajemnic. 
Wieczorem, na dzień przed spotkaniem, 
nie wytrzymałam i powiedziałam Bo-
dziowi, w jakiej sprawie idziemy do pre-
zydenta. Był szczęśliwy, ale do końca nie 
wierzył w sukces naszej misji.
Tymczasem prezydent od razu pod-
chwycił pomysł. Umówił nas też z dyrek-
torem MBWA Marcinem Kochowiczem. 
Na spotkanie do MBWA zabrałyśmy już 
Bodzia. Prawie skakaliśmy z radości, gdy 
dyrektor Kochowicz przedstawił nam wi-
zję profesjonalnej wystawy, jednak szyb-
ko miny nam zrzedły, jak dowiedzieliśmy 
się, że Galeria ma zajęte terminy prawie 
na dwa lata. Jedyna z zaplanowanych 
wystaw nie miała jeszcze umowy na piś-
mie – dwa razy już przekładana wystawa 
pana Bogdana Winkla, której wernisaż 
planowano na 30 listopada. W sześć-
dziesiąte urodziny Bogdana!… Dla mnie 
to był znak. Namówiłam Bogdana na wi-
zytę u pana Winkla. Ten bez wahania od-
dał swój termin. To było niesamowite! 
Wszystko zaczęło się pięknie układać …

- Podczas otwarcia wystawy wielo-
krotnie słyszałem, że Bogdan posia-
dał niezwykły dar nawiązywania kon-
taktów. W dobie pośpiechu i small 
talk, to cecha na wagę złota…

- Przede wszystkim Bodziu nikogo nie 
oceniał, szanował każdego, swoim hu-
morem sprawiał, że nawet najbardziej 

Magdalena i Bogdan.

Tłumy ludzi na wernisażu wystawy poświęconej Bogdanowi Marciniakowi.
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Bogdan będzie do nas gadał swoimi zdjęciami
zatwardziały pesymista potrafił się 
uśmiechać – fenomen osobowości. Mó-
wisz mi, że nie miałeś okazji go poznać. 
Tego na pewno mogą żałować wszyscy, 
którzy go nigdy nie znali. Bodziu potra-
fił dotrzeć do każdego, sprawiał, że w je-
go towarzystwie każdy się uśmiechał. 
Potrafił tak samo rozmawiać z dwu- czy 
osiemdziesięciolatkiem. Podczas robie-
nia zdjęć on gadał, gadał i jeszcze raz 
gadał ze swoim modelem. A potem jak 
poprosił, to ludzie skakali, biegli, tańczy-
li, wchodzili na drzewa, maski samocho-
dów, do wody - a on ich fotografował. Po 
prostu szaleństwo. Przy nim pękały ba-
riery. Potrafił wydobyć z każdego jego 
piękno i takie są jego zdjęcia. Wszędzie 
brał ze sobą aparat, nie chciał żeby mu 
coś umknęło. Bodziu wszędzie widział 
piękno i je utrwalał w swoim obiektywie.

- Z przedstawionych na wystawie 
zdjęć emanują emocje, można z nich 
także wiele odczytać.

- Andrzej Przewoźny pięknie to okre-
ślił, że pomimo tego, że Bodzia nie ma, 
Bogdan będzie do nas gadał swoimi 

zdjęciami, Zgadzam się z tym w stu pro-
centach. Przykro mi, że nie mam okazji 
zadać mu pytań na temat zdjęć, które 
pierwszy raz zobaczyłam na wystawie. 
Ja po prostu oczami wyobraźni to wi-
dzę, jak Bodziu na swój szalony sposób 
opowiada historię każdego zdjęcia, nie-
jednokrotnie z jakąś śmieszną anegdo-
tą - a to, że po zdjęciach w którymś za-
kładzie wracał w jednorazowym czepku 
na głowie przez cały leszczyński rynek, 
bo zapomniał, że go ma, a to, że na po-
trzeby ładnego zdjęcia przestawił w ja-
kimś ważnym instytucie wagę nieru-
szaną kilka lat, którą musiano na nowo 
kalibrować. A to, że podczas uroczystej 

chwili w kościele wszedł za ołtarz i pod-
czas przysięgi nowożeńców przewró-
cił duży obraz oparty o ścianę - bo jego 
opowieści zawsze takie były. Ale przy 
każdym zdjęciu, nawet tym mi znanym, 
za każdym razem się zatrzymuję i za każ-
dym razem dowiaduję się czegoś nowe-
go. W tej chwili to jak interpretacja wier-
sza. I w ten niebywale poetycko piękny 
sposób, czyli w każdej zadumie nad je-
go zdjęciem, czy tym prezentowanym 
na wystawach, czy tym, które niejeden 
z nas posiada w domu – w jego niesa-
mowitych zdjęciach - Bodziu zawsze bę-
dzie żył. Dla mnie to największa wartość.

ROZMAWIAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

A tutaj w innej odsłonie...

Bogdan Marciniak - zawsze to on fotografowały, tym razem został sfotografowany.
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Hospicjum Domowe "Kolory"
stawia na komfort życia
i bezpieczeństwo pacjentów
Lekarz i pielęgniarka nie mo-
gą być przy chorym przez cały 
czas, ale nie o to w tym wszyst-
kim chodzi. Kluczową sprawą 
jest pomoc w pokonaniu lęku, 
wyjaśnienie bliskim co i jak ma-
ją robić, aby pacjent godnie żył 
mimo swojej choroby.

- Zastanawiałem się, czy obcowanie ze 
śmiercią i cierpieniem nie wpłyną na mój 
charakter, na postrzeganie świata - mówi 
Sebastian Werner, lekarz i kierownik Ho-
spicjum Domowego "Kolory". - Ale by-
ło i jest wręcz przeciwnie, ponieważ pa-
cjenci wyrażają wdzięczność za pomoc, za 
to, co robimy. Wówczas człowiek dostrze-
ga, że ta praca ma sens, że to wszystko jest 
potrzebne.
Nie od razu wiedział, że tak będzie, że 

sprawy hospicyjne zajmą go, jak nic 
wcześniej i że ostatecznie ani kardiologia, 
ani interna nie będą tym, co w medycy-
nie będzie go pochłaniać bez reszty. Kiedy 
podjął pracę w pierwszym leszczyńskim 
hospicjum domowym, poczuł, że właśnie 
w tej dziedzinie się realizuje. Z tego po-
wodu zaczął zgłębiać tajniki opieki palia-
tywnej, która często, niesłusznie, kojarzo-
na jest wyłącznie z odchodzeniem.
Tymczasem…

***

W tym miejscu jak w soczewce skupia-
ły się problemy tej gałęzi medycyny. Bo 
opieka paliatywna wydaje się być dziedzi-
ną niedofinansowaną, a Narodowy Fun-
dusz Zdrowia nakłada limity na tego ro-
dzaju świadczenia. Dlaczego? Trudno 
powiedzieć, ale to trochę tak, jakby limi-
tować porody w szpitalu. Niewykonalne. 
Tak samo - zdaniem Sebastiana Werne-
ra - nie można limitować godnego życia 
w nieuleczalnej chorobie i odchodzenia 
w taki sposób, w jakich chce tego pacjent. 
W domu, wśród bliskich, w normalnych 
warunkach.
Opieka paliatywna jest pojęciem szero-

kim. Mówiąc precyzyjnie, obejmuje po-
radnie opieki paliatywnej (dla pacjentów 

w dobrej kondycji, dla takich osób, któ-
re są w stanie same dojechać do ośrodka 
i nie wymagających intensywnej opieki), 
hospicja domowe (wsparcie lekarza, pie-
lęgniarki, psychologa i rehabilitanta) oraz 
hospicja stacjonarne (dla pacjentów w 
ciężkim stanie albo takich, u których trud-
no wyciszyć pewne objawy chorobowe, 
osób samotnych lub skonfliktowanych z 
rodziną, które nie mogą liczyć na pomoc 
bliskich).

***

Tymczasem…
W Lesznie i najbliższej okolicy brakuje 

wystarczających form opieki paliatywnej, 
finansowanych przez NFZ. Do niedawna 
było w mieście jedno hospicjum domo-
we, ale ono nie pokrywa zapotrzebowania 
na tego rodzaju usługi. Z tego też powodu 
kiedyś, podczas rozmowy ze znajomymi, 
Sebastianowi Wernerowi zaświtała myśl, 
aby postarać się o uruchomienie w mie-
ście kolejnego hospicjum domowego, wy-
pełniającego tę lukę, chociaż działającego 
na nieco innych zasadach.

- Na pierwszym miejscu stawiamy 
komfort życia. Zależy nam na tym, 
aby człowiek nie cierpiał fizycznie, 
aby nie odczuwał bólu, duszności 
czy nudności. Równie ważne jest 
poczucie bezpieczeństwa. Pacjent 
zupełnie inaczej funkcjonuje w do-
mu, wśród bliskich niż w szpitalu - 
opisuje S. Werner.
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- Człowiek, z którym wtedy rozmawia-
łem, zaproponował, że będzie wspierał 
hospicjum stałą kwotą, każdego miesią-
ca. Założenie było takie, żeby hospicjum 
domowe finansowane było dzięki datkom 
darczyńców. Te pieniądze na początku 
naszej działalności, czyli trzy lata temu, 
pozwalały zapewnić opiekę medyczną 
czterem osobom. W miarę upływu czasu, 
kiedy hospicjum zaczęło funkcjonować 
na dobre, dzięki wsparciu ludzi dobrej 
woli jesteśmy w stanie zapewnić opiekę 
szesnastu pacjentom - opowiada Seba-
stian Werner.
Hospicjum działa teraz pod egidą Sto-

warzyszenia "Kolory", co pozwala na po-
zyskiwanie pieniędzy z jednego procenta 
w ramach organizacji pożytku publiczne-
go. Ale jest to rozwiązanie, które wciąż 
nie daje stabilizacji finansowej i które w 
Lesznie i okolicy wciąż nie pokrywa za-
potrzebowania na takie usługi. Z tego 
powodu Sebastian Werner puka do róż-
nych drzwi i stale prosi o wsparcie tej 
działalności.
- Tak naprawdę kluczowe są dla nas sta-

łe wpłaty, nawet niewielkie. To dzięki nim 
nie musimy martwić się, czy nie zabrak-
nie nam pieniędzy na prowadzenie pa-
cjentów. Koszt miesięcznej opieki wynosi 
około 2000 złotych, a dzięki darczyńcom 
pacjenci i ich rodziny otrzymują ją zupeł-
nie za darmo - tłumaczy.

***

Ruch hospicyjny opiekuje się życiem - 
dbaniem o pacjenta, o jego pielęgnowa-
nie niezależnie od tego, w jakim stanie jest 
człowiek.
- Na pierwszym miejscu stawiamy kom-

fort życia. Zależy nam na tym, aby czło-
wiek nie cierpiał fizycznie, aby nie odczu-
wał bólu, duszności czy nudności. Równie 
ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Pa-
cjent zupełnie inaczej funkcjonuje w do-
mu, wśród bliskich niż w szpitalu - opi-
suje S. Werner. - Tak naprawdę nie ma 

hospicjum domowego bez zaangażowania 
rodziny, a przede wszystkim edukacji bli-
skich. To oni przecież spędzają z pacjen-
tem cały czas, a naszym zadaniem jest tak 
im wszystko objaśnić, aby wiedzieli kiedy, 
w jakich przypadkach i co należy robić. 
Tego rodzaju wiedza daje komfort i świa-
domość, że choremu nie robimy krzywdy. 
Ot, chociażby takie z pozoru błahe czyn-
ności, jak odwracanie człowieka z odleży-
nami czy utrzymywanie właściwej higieny.
Edukacja jest w tym przypadku słowem-

-kluczem. Do chorego co prawda regular-
nie przyjeżdża lekarz oraz pielęgniarka, 
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CHCESZ POMÓC?
Przekaż 1% podatku dla naszego hospicjum:

KRS 0000348075
Wpłać dowolną kwotę na konto:

Alior Bank SA o/Leszno 29 2490 0005 0000 4610 5454 7335
Stowarzyszenie „KOLORY”

ul. Klonowicza 14/5, 64-100 Leszno
www.hospicjum-kolory.pl

rehabilitant czy psycholog, ale to najbliż-
si karmią go, podają lekarstwa czy wodę.
- Często jest tak, że wiedząc, z jaką cho-

robą walczy człowiek, ustalamy plan dzia-
łania, podpowiadamy rodzinie pewne roz-
wiązania i mówimy, co może się wydarzyć, 
jak należy postąpić w danej sytuacji - pod-
kreśla S. Werner.

***

Zdecydowana większość pacjentów Ho-
spicjum Domowego "Kolory" choruje na 
nowotwory. Jednak opieka paliatywna ja-
ko dziedzina zajmuje się też ludźmi cho-
rymi na stwardnienie rozsiane, stward-
nienie boczne zanikowe czy przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc.
- Ja mam jedno marzenie: kiedy odbie-

ram telefon od rodziny potencjalnego no-
wego pacjenta, nie chciałbym mówić, że 
nie mam dla niego miejsca, a to wciąż się 
zdarza. Wierzę, że uda się to zmienić, ale 
wszystko zależy od naszych darczyńców. 
Mam nadzieję, że będą otwierać przed 
nami drzwi i że znajdą się nowe podmio-
ty chcące wspierać tę działalność, która - 
w moim przekonaniu - wciąż nie jest właś-
ciwie traktowana w publicznym systemie 
ochrony zdrowia - kończy S. Werner.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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W Lubiniu działa szkoła bez zadań domowych
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu postawił na innowacyjny program, w którym zadania domowe 
nie są obowiązkowe. O tym, czy taki model się sprawdza i w jaki sposób oddziałuje na dzieci, z Marcinem Jędroszkowiakiem, dyrekto-
rem placówki oraz Jakubem Tylmanem, koordynatorem akcji, rozmawia Łukasz Domagała.

- Szkoła w Lubiniu jest placówką wy-
jątkową, ponieważ stała się miejscem, 
w którym nie trzeba odrabiać zadań 
domowych. Czy i jak to się sprawdza?

Marcin Jędroszkowiak: - Jesteśmy już po 
radzie pedagogicznej i nauczyciele po-
wzięli decyzję, że do końca semestru na 
pewno pozostaniemy w tej akcji. Wynika 
to z faktu, że zobaczyli pozytywne efekty 
tego, co wdrożyliśmy. Zadania domowe 
są zadawane dla chętnych i są oceniane 
wyłącznie pozytywnie. Uczeń, dostając 
pracę domową, sam podejmuje decy-
zję, czy dzisiaj wystarczy mu czasu, aby 
to zadanie zrobić. Wie też, że jeżeli takie 
zadanie zrobi, to otrzyma dobrą ocenę 
albo przynajmniej jakiś plus.

- Skąd w ogóle pomysł na taką akcję, 
czy wcześniej już była wdrożona w in-
nych miejscach?

Jakub Tylman: - To jest ogólnopolska 
kampania "Szkoła bez zadań domo-
wych", którą tworzymy wspólnie z ko-
legą, a że kolega jest dyrektorem szko-
ły w Lubiniu, to gdzie najlepiej było 
ją rozpocząć, jak nie u siebie? Na stro-
nie www.szkolybezzadandomowych.
pl tworzymy mapy szkół w całej Polsce, 
w których zadań domowych się nie od-
rabia. Szkoła w Lubiniu nie jest pierwszą 
placówką w Polsce, która nie ma zadań 
domowych. Na przestrzeni minionych 
lat podobne pomysły już się pojawia-
ły. Pojedyncze placówki w Poznaniu, 

Warszawie czy innych zakątkach kraju 
próbowały nowatorskich form, nie zada-
wały prac domowych i do dziś tego nie 
robią. Chcemy poprzez tę akcję zebrać 
szkoły w jednym miejscu, na jednej stro-
nie, dzięki czemu możemy wymieniać 
dobre praktyki i dzielić się rozwiązania-
mi funkcjonującymi w poszczególnych 
szkołach. Przede wszystkim jesteśmy 
dostępni na facebooku dla rad rodziców 
i nauczycieli, którzy walczą, aby w ich 

szkołach takie rozwiązanie zostało wdro-
żone. Nasza kampania społeczna ma 
wielu ambasadorów - artystów czy spor-
towców, a ostatnio dołączyła do nas Do-
rota Zawadzka, znana superniania. Nie 
ukrywam, że pojawia się mnóstwo za-
pytań i próśb o pomoc od zdesperowa-
nych rodziców, którzy widzą, że ich dzie-
ci o godzinie 16 wracają do domu i do 
godziny 20 - dzień w dzień - siedzą nad 
zadaniami domowymi. Zabiera im się 
w ten sposób czas dzieciństwa, czas na 
realizację marzeń i pasji.

- Czy w akcji chodzi o to, aby dzieci mia-
ły po południu czas dla siebie, czas na 
zabawę?

Marcin Jędroszkowiak: - Nie tylko cho-
dzi o zabawę, ale raczej o to, że dzieciom 
brakuje czasu na to, aby zająć się swo-
imi sprawami. Wbrew pozorom dzie-
ci też mają swoje plany, a często zdarza 
się, że zadania domowe zadawane są 
z dnia na dzień. My poszukujemy takie-
go rozwiązania, aby dziecko miało czas 
na realizację swoich pasji czy swoich ma-
rzeń. W naszej szkole jest zespół wokal-
ny, w którym dzieci się realizują i te zaję-
cia trwają do godziny 18, a nawet 20. I tu 
jest problem, bo kiedy dzieci nie są w sta-
nie zaplanować sobie czasu na rozwią-
zywanie zadań domowych, muszą pod-
jąć decyzję, czy idą na próbę zespołu, czy 
zostają w domu, aby odrobić zadanie do-
mowe. Poza tym nie ukrywamy, że w śro-
dowisku wiejskim, tak jak w Lubiniu, 

dzieci popołudniami pomagają rodzi-
com na przykład w gospodarstwie, na 
polu i bywa, że na zadania domowe bra-
kuje czasu. Dzięki naszym rozwiązaniom 
uczeń może pozwolić sobie na to, aby 
w danym dniu zadania nie odrobić, ale 
wrócić do niego za dwa czy trzy dni, wy-
konać je i jeszcze otrzymać dobrą ocenę.

- W takim razie inne pytanie, być mo-
że trochę przewrotne. Czy brak zadań 
domowych nie jest niepedagogiczny?

Jakub Tylman: - Dlaczego miałby być 
niepedagogiczny? Mamy na świecie kra-
je, w których od lat, od samego począt-
ku systemu edukacji nie zadaje się za-
dań domowych. Takim przykładem są 
kraje skandynawskie, gdzie prac domo-
wych nie ma i nigdy nie było. Wyniki ba-
dań z 2012 roku, określające kompeten-
cje kluczowe dzieci w piątych klasach, 
pokazały, że dzieci w tamtych krajach 
radzą sobie dużo lepiej. Osiągają lep-
sze wyniki niż nasze dzieci, które siedzą 
w szkole między 34 a 38 godzin tygo-
dniowo, a niebawem drugie tyle będą 
poświęcać w domu na uczenie się czy 
odrabianie prac domowych. Organizm 
ludzki nie jest w stanie poświęcić mini-
mum 60 godzin w ciągu tygodnia na 
ciągłą aktywność, a to są dzieci ze szkoły 
podstawowej. Skoro więc bez zadań do-
mowych da się w innych krajach, dlacze-
go ma się nie udać u nas?

- Czy to znaczy, że wpadliśmy kilkadziesiąt 

Marcin Jędroszkowiak (po 
lewej) i Jakub Tylman.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.
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W Lubiniu działa szkoła bez zadań domowych
lat temu w taki dziwny ciąg i wciąż 
w nim trwamy, będąc przekonanym, że 
zadania domowe muszą być i że trzeba je 
odrabiać?

Marcin Jędroszkowiak: - To jest przeko-
nanie rodziców, gdyż rodzice wyszli ze 
szkół, w których były zadania domowe. 
Edukacja w Polsce w ciągu minionych lat 
stale się rozwija. Kiedy ja chodziłem do 
szkoły, spędzałem w niej 20 - 25 godzin. 
Dzisiaj uczeń ósmej klasy spędza w szko-
le 34 godziny, czyli tak, jakby był dorosły 
i siedział w pracy przez 8 godzin. Chodzi 
nam o to, aby uczeń za te swoje nadgo-
dziny, za zadania domowe był pozytyw-
nie oceniony. Z perspektywy naszej szko-
ły widzimy, że takie rozwiązanie przynosi 
pozytywny efekt. Ostatnio, po przepro-
wadzeniu ankiety, 75 procent naszych 
uczniów stwierdziło, że zadania domo-
we mają zostać, ale w takiej postaci, aby 
można było sobie zaplanować czas na 
ich odrobienie. To znaczy, że nie mają 
być zadawane z dnia na dzień, wymagać 
jednorazowego poświęcenia kilku go-
dzin, lecz powinny być rozłożone w cza-
sie. Z ankiety wyszło nam, że uczniowie 

woleliby większe projekty możliwe do re-
alizacji w ciągu miesiąca czy dwóch mie-
sięcy. Dzięki temu mieliby czas, aby po-
dejść do zadania i je rozwiązać.

- Nic nie na "hura", nic z zaskoczenia, 
na wszystko musi być czas...

Marcin Jędroszkowiak: - Wyobraźmy sobie 
taką sytuację, że dziś po południu nasza 
babcia ma imieniny i to zostało wcześniej 
zaplanowane. Mamy jechać do tej babci, 
ale przecież jest zadanie domowe, które 
musi być odrobione na jutro. Jak wybrnąć 
z tej sytuacji? Rodzic ma taki wybór, że 
zostawia dziecko w domu lub urywa się 
z tych zaplanowanych imienin babci…

- I tak bardzo często się zdarza, a kie-
dy dziecko nie odrobiło lekcji, może 
spodziewać się…

Marcin Jędroszkowiak: - ...jedynki na 
start, a my chcemy odejść od takiej kary.

- Czy będziecie państwo chcieli konty-
nuować ten projekt, te wdrożone już 
rozwiązania?

Jakub Tylman: - To jest projekt, który bę-
dzie trwał długo i pojawi się w nim wiele 
nowych elementów. Naszym zadaniem 
jest przekonać pozytywnymi argumen-
tami jak największą ilość szkół i pomóc 
rodzicom, którzy na to czekają. Projekt 
będzie trwał tak długo aż w tym kraju 
uda się coś zmienić, być może na pozio-
mie systemowym, który rozwiąże kwe-
stie zadań domowych.

- Projekt "Szkoła bez zadań domo-
wych" został wdrożony w Lubiniu. Czy 
w tym rejonie jeszcze gdzieś będzie 
realizowany?

Marcin Jędroszkowiak: - Od niedaw-
na uczestniczy w  nim także szkoła 
w Krzywiniu podlegająca temu same-
mu organowi prowadzącemu co nasza. 
Burmistrz Krzywinia jest naszym amba-
sadorem, popiera akcję i namawia swo-
je szkoły, aby chociaż na kilka tygodni 
wprowadzić takie rozwiązanie i zoba-
czyć czy i jakie efekty przyniesie w po-
szczególnych placówkach. Wiemy też, że 
w najbliższym czasie w projekt zamierza 
zaangażować się szkoła w Bieżyniu. My 

ze swojego doświadczenia wiemy, że 
nauczyciele, którzy byli przeciwni akcji, 
teraz chcą przy niej pozostać. Problem 
polega na tym, aby przekonać wszyst-
kich nauczycieli, aby oni w tej sprawie 
szli jednym frontem. Wówczas można 
spodziewać się efektów.

- Czym udaje się przekonać nauczycieli 
do tej pory sceptycznych wobec pomy-
słu niezadawania prac domowych?

Marcin Jędroszkowiak: - Tym, że nie spada 
ilość rozwiązywanych zadań domowych. 
Najlepsi uczniowie i tak je odrabiają. Ci 
średni czasami mieli problem, ale dobra 
ocena, którą dostają, motywuje ich, aby 
prace domowe realizować. Najsłabsi ucz-
niowie w pierwszym tygodniu stwierdzali, 
że skoro nie trzeba, to nie będą robić za-
dań. Później jednak zauważyli, że to spo-
sób na zdobycie dodatkowych ocen i też 
zaczęli do nich podchodzić.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Najmniejsza i najmniej ludna gmina w powiecie leszczyńskim - Wijewo - mimo ograniczonego budżetu zdecydowanie walczy o pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych, przede wszystkim z Unii Europejskiej. Na tle Wielkopolski jest w tym zdecydowanym liderem. O pomysłach na 
rozwój, planowanych inwestycjach i rozwoju turystyki z wójtem Wijewa, Mieczysławem Drożdżyńskim, rozmawia Łukasz Domagała.

- Wydaje się, że jeszcze pobrzmiewa-
ją echa minionych wyborów samorzą-
dowych. Zwyciężył je pan zdobywając 
ponad 53 procent poparcia, czyli 1073 
głosy. Wydaje się, że tak mała gmina 
to z jednej strony zwarta społeczność, 
z drugiej - patrząc przez pryzmat wy-
borów - nawet pojedyncze głosy mogą 
decydować o dalszym rozwoju wypad-
ków, o przegranej lub wygranej. Pan 
otrzymał reelekcję i to chyba potwier-
dza, że mieszkańcy pana doceniają.

- W ten właśnie sposób to odbieram, 
zresztą solidarność lokalna jest bardzo 
ważna w każdej społeczności. Ja jestem 
mieszkańcem prawie najmniejszej miej-
scowości w naszej gminie. Myślę, że wy-
nik wyborów był spowodowany tym, że 
mój konkurent jest z największej miej-
scowości. Każdy, patrząc patriotycznie 
i lokalnie, chciałby mieć wójta ze swojej 
wsi. Spoglądając na wydarzenia przed-
wyborcze po czasie, mam pewien nie-
dosyt z ważnego względu - nie miałem 
czasu robić kampanii. To był okres wytę-
żonej pracy, zakończenia kilku ważnych 
inwestycji i aplikowania o nowe środki. Na 
kampanię zwyczajnie zabrakło czasu. My 
jesteśmy dość małym, kameralnym urzę-
dem, w administracji pracuje zaledwie 20 
osób i działamy trochę inaczej niż więk-
sze samorządy. Z drugiej strony połowa 
społeczności przy rekordowej frekwencji 
wyborczej w naszej gminie poparła mo-
ją osobę. Uważam, że sam fakt wysokiej 
frekwencji oznacza już, że społeczeństwo 
pozytywnie oceniło moją pracę przez trzy 
lata, bo to nie była dla mnie pełna kaden-
cja. Wiem, że warto robić dla lokalnej spo-
łeczności jak najwięcej.

- Przypomnijmy czytelnikom, że gmi-
na Wijewo jest najmniejsza w powie-
cie leszczyńskim i jednocześnie naj-
mniej liczna, bo zamieszkuje ją ponad 
3000 mieszkańców…

- Około 3850 osób.

- To jest bardzo mało, a i wyborców 

jest niewielu. Jeszcze zanim rozpo-
częliśmy tę rozmowę, wspominał 
pan, że gmina Wijewo, z racji swoje-
go położenia daleko od Leszna, a tak-
że w pewnej odległości od Wschowy 
i Wolsztyna, nie może liczyć na wy-
sokie wpływy podatkowe, nie ma tu-
taj bowiem dużych zakładów, tak jak 
w gminach podmiejskich.

- Wiemy doskonale czym możemy go-
spodarować i jak tym zarządzać. Trze-
ba zdać sobie sprawę z realnych możli-
wości, jakie mamy, ale rzeczywiście - ze 
względu na położenie - mamy najmniej-
sze wpływy podatkowe, co jednak nie 
oznacza katastrofy. Mamy fantastycz-
nych mieszkańców, którzy świetnie so-
bie radzą. Nasza gmina, dawniej rolnicza, 
stała się czołową gminą rzemieślniczą 
i fachowcy stąd budują w Poznaniu, 
Wrocławiu czy Zielonej Górze. Jesteśmy 
z tego bardzo dumni.

- Życie zmusiło mieszkańców do tego, 
aby nauczyć się przedsiębiorczości.

- Można w ten sposób to ująć, gdyż 
teraz większych rolników w na-
szych miejscowościach można by 
policzyć na palcach jednej ręki. Ta-
ką najbardziej rolniczą miejscowoś-
cią pozostaje jedynie Potrzebowo, 
ale ona położona jest na lepszych 
gruntach. W Wijewie rolników 
mamy kilkunastu, w mojej ro-
dzimej miejscowości chyba 
trzech. Ale, jak wspomniałem, 
dzięki temu, mamy rewelacyj-
nych fachowców o świetnej 
renomie.

- To jest pana druga kadencja, choć ta 
wcześniejsza była niepełna. Czy będzie 
prowadził pan politykę kontynuacji? 
Jaka jest dalsza wizja rozwoju gminy?

- Chociaż jesteśmy gminą małą i niebo-
gatą, będziemy nadal działać na rzecz 
pozyskiwania środków zewnętrznych na 
inwestycje. Przypomnę, że chociaż ma-
my najmniejsze wpływy podatkowe, to 
jednak w Wielkopolsce najbardziej sku-
tecznie pozyskujemy pieniądze z Unii 
Europejskiej, co widoczne jest we wskaź-
niku pozyskanych środków w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. Potrzeb 
mamy bardzo dużo, jednak powzięliśmy 
założenie, aby budować i modernizować 
w taki sposób, by wszystkie inwestycje 
przeprowadzane były w oparciu o środ-
ki zewnętrze. Jestem przekonany, że to 
jest właśnie klucz do sukcesu, do wyjścia 
z marazmu.

- Jeżeli pieniądze 
można pozyskać 
z zewnątrz, nale-
ży to robić, gdyż 
błędem byłoby 

nie skorzystać z takich okazji. Nie ma 
się co oszukiwać, że wiele samorzą-
dów nie dałoby rady przeprowadzić 
wielu inwestycji, gdyby nie tego ro-
dzaju finansowanie.

- Oczywiście, a w wielu przypadkach 
przeprowadzenie niektórych inwesty-
cji bez tych pieniędzy byłoby po prostu 
niewykonalne.

- Jakie inwestycje do tej pory udało się 
przeprowadzić ze środków zewnętrz-
nych w gminie Wijewo?

- Korzystamy często z małych projek-
tów na przystanie, pomosty, czy ma-
łą architekturę. Największą i kluczową 
sprawą było wykonanie termomoder-
nizacji budynków użyteczności publicz-
nej, czyli obiektów szkoły podstawowej 
w Wijewie, szkoły branżowej w Brennie 
i przedszkola wraz z salą wiejską w Wije-
wie. Dzisiaj już obserwujemy pozytywne 
skutki tych działań - wcześniej zdarzało 
się, że woda wlewała się przez dziurawe 
okna do biblioteki, a teraz mamy w peł-
ni energooszczędne budynki, w których 
zmieniły się warunki funkcjonowania. 
Oczywiście, te szkoły wciąż wymagają 
modernizacji w środku, ale wszystkiego 
od razu nie da się zrobić. Kolejny pro-
jekt to budowa kanalizacji w Brennie, 
gdzie doprowadziliśmy do skanalizo-
wania całej miejscowości, w tym 
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wykonania ponad 300 przyłączy. Kosz-
towało nas to ponad 16.000.000 złotych.

- Na małą gminę są to gigantycznie 
pieniądze.

- Jest to tak naprawdę kwota przekracza-
jąca nasz budżet. Pewnie w przypadku 
Leszna to jedna z kolejnych dużych in-
westycji, ale dla nas - gigantyczna. Proszę 
przy tym nie zapominać, że połowa na-
szego rocznego budżetu przeznaczana 
jest na oświatę. Dlatego jesteśmy bardzo 
dumni, że udało nam się zrealizować ten 
projekt i go zamknąć. Dodam, że w trzy 
miesiące po zakończeniu inwestycji oko-
ło 60 procent mieszkańców podłączyło 
się do sieci kanalizacyjnej. Muszę rów-
nież wspomnieć, że kiedy zostałem wy-
brany wójtem na moją pierwszą kaden-
cję, nie było żadnego projektu, żadnego 
dofinansowania. Właściwie pisaliśmy na 
nowo naszą historię inwestycyjną. Przy-
gotowywaliśmy wtedy dokumenty i - 
kończąc minioną kadencję - mieliśmy 
podpisane dwie ważne umowy. Mam 
tutaj na myśli budowę kanalizacji w Po-
trzebowie o wartości ponad 5.000.000 
złotych, gdzie uzyskaliśmy dofinansowa-
nie na poziomie 85 procent. W 2019 ro-
ku będziemy ogłaszać przetarg i - mam 
nadzieję - w 2020 roku zakończymy in-
westycję. Druga umowa dotyczy moder-
nizacji wiejskich domów kultury. W Wi-
jewie obiekt taki został już poddany 
termomodernizacji, ale wnętrze sali jest 
w opłakanym stanie. Dodajmy, że mimo 
tego jest bardzo często użytkowana.

- Bo jest ważna dla lokalnej społeczności.

- Tak, ponieważ właśnie tutaj odbywa-
ją się różne spotkania grup lokalnych, ale 
też - w odnowionej postaci - przydałaby 
się do realizacji innych potrzeb. Wnętrze 
sali chcemy zmienić za 800.000 złotych. 
Planujemy również przywrócić do użytku 
salę w Zaborówcu, której stan jest fatalny. 
Myślę, że ta inwestycja odmieni nie tylko 
oblicze sali, ale też życie społeczne wsi.

- Gmina Wijewo ma także wyjątkowe 
walory turystyczne. Jak wygląda spra-
wa Brenna?

- Jeśli idzie o letnisko, sytuacja jest dość 

trudna. Chciałbym, aby turystyka w Bren-
nie bardziej się rozwijała, dlatego od 
trzech lat rozmawialiśmy z Agencją Nie-
ruchomości Rolnych, a teraz z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o prze-
kazaniu gruntów przy jeziorze na rzecz 
gminy. Zależałoby nam także na grun-
tach, które umożliwiają dojazd do tego 
miejsca. Proces ten powoli kończymy, 
gdyż finalizujemy - jako gmina - podziały 
geodezyjne. Nie ukrywam, że grunty nad 
jeziorem są dla nas kluczowe, a obecnie 
jest to trochę ziemia niczyja. Krajowy 
Ośrodek nie ma interesu, aby o nią dbać, 
a my nie mamy żadnego tytułu prawne-
go do tych gruntów i nie możemy wy-
dawać na nie pieniędzy. Mam głęboką 
nadzieję, że dojdziemy do porozumie-
nia z dyrektorem Ośrodka i że ziemia ta 
zostanie nam przekazana. Wówczas za-
inwestujemy w infrastrukturę w części 
letniskowej. Przypomnę, że jako gmina 
bardzo dbamy o naszą plażę, zawsze or-
ganizujemy tam strzeżone kąpielisko, 
ale - jak dotąd - na wiele rzeczy nie ma-
my wpływu, gdyż w większości tereny są 
w rękach prywatnych. Marzy mi się i wie-
rzę w to, że uda się doprowadzić, aby 
w Brennie, na Ostrowie zorganizować 
najdłuższą, liczącą prawie pół kilometra 
plażę. Myślę, że uda się to zrobić, że bę-
dziemy mieć własne Lorett de Mar. Tego 
nie ma ani Sława, ani Boszkowo. Proszę 
pamiętać, że w gminie Wijewo mamy 
siedem jezior, które - razem z jeziora-
mi na terenie gmin Przemęt i Włoszako-
wice - tworzą piękny Szlak Konwaliowy. 
Staramy się go uatrakcyjnić i dlatego po-
wstaje właśnie projekt kolejnego pomo-
stu-przystani wodnej w Miastku. Chcie-
libyśmy, aby kajakarze mieli gdzie 
podpłynąć i zatrzymać się, aby zobaczyć 
kolejną miejscowość. Zależy nam rów-
nież, aby mieszkańcy mogli wejść na po-
most i popatrzeć na piękne krajobrazy.

- Jak układa się turystyczna współpra-
ca z sąsiednimi gminami?

- Nie ma specjalnie współpracy, acz-
kolwiek są pomysły, o których roz-
mawialiśmy z panią wójt Przemętu 
poprzedniej kadencji oraz z wójtem 
Włoszakowic. Chodzi nie tylko o udroż-
nienie kajakowego Szlaku Konwalio-
wego, ale też o stworzenie sieci ścieżek 

rowerowych. Wiemy, że turystyka ro-
werowa staje się modna i prozdrowot-
na, ale - niestety - nie mamy ścieżek 
przy przebudowanych drogach po-
wiatowych. Mamy tylko kawałek ścież-
ki przy drodze powiatowej numer 305, 
która za chwilę będzie poddawana 
przebudowie. To jest właśnie to, czego 
nam brakuje do stworzenia subregio-
nalnej sieci rowerowej, chociaż uwa-
żam, że to tylko kwestia czasu.

- Zostawmy kwestie turystyczne. 
Chciałbym wrócić jeszcze do tematu 
komunikacji. Niedawno zakończyła 
się ważna inwestycja drogowa, która 
przyczyniła się do lepszego skomuni-
kowania Wijewa z drogą ekspresową 
S5 poprzez budowany węzeł w ciągu 
tej trasy.

- Pamiętam, że jeszcze cztery lata te-
mu, zanim zostałem wójtem, jako rad-
ny powiatowy byłem uczestnikiem roz-
mów i starań o to, aby gminę Wijewo 
dobrze skomunikować z centrum po-
wiatu. Zaczęło się od przebudowy na 
drodze powiatowej dwóch mostów po-
między Brennem a Zaborówcem, a trzy 
lata później byliśmy świadkami przebu-
dowy całej drogi. Uważam, że dla nas 
to poważny skok cywilizacyjny. Ja do-
brze pamiętam jak trudno było minąć 

się na czteroipółmetrowej drodze mię-
dzy Zaborówcem a Włoszakowicami, 
zwłaszcza kiedy z przeciwnego kierun-
ku nadjeżdżała ciężarówka. Dziś dojazd 
do Święciechowy, Leszna czy drogi S5 
jest komfortowy, bezpieczny i krótszy. 
Za to zawsze będziemy chwalić powiat 
leszczyński.

- Czego mogłaby życzyć sobie gmina 
Wijewo i pan na rozpoczętą, dłuższą 
kadencję?

- Myślę, że w pierwszej kolejności reali-
zacji inwestycji drogowej dotyczącej tra-
sy numer 305 i skomunikowania gminy 
siecią ścieżek rowerowych, które są po-
trzebne. Z pewnością położymy nacisk 
na turystykę, aby mieszkańcy zaczynali 
mieć dochody również z tej gałęzi lokal-
nej gospodarki. Poza tym chcielibyśmy 
uzupełnienia dóbr cywilizacyjnych, gdyż 
często jeździmy jeszcze drogami polny-
mi, w tym montażu oświetlenia ulicz-
nego, ponieważ są miejsca, gdzie wciąż 
go brakuje. Myślę, że uda nam się zmo-
dernizować sale wiejskie i wzbogacić 
życie kulturalne gminy. Będziemy do te-
go dążyć, a plany mamy coraz bardziej 
ambitne.

ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Patriota z piekła rodem
Brakuje Wam mocy? Zimowa aura nie działa motywująco? Poznajcie wielkiego patriotę, którego historia działa jak baterie, dając nową 
energię. Częstujcie się.

Setna rocznica obchodów powrotu 
Polski na mapę świata to doskona-
ła okazja do przypomnienia jej za-

służonych obywateli. W mediach toczą 
się dyskusje, którą postać uznać za oj-
ca niepodległości. Trudno przypisać ten 
sukces jednej osobie. Warto jednak pa-
miętać, że obok nazwisk, które znamy 
z podręczników do historii było wielu lo-
kalnych bohaterów. Jednym z nich był 
Jan Kowalewicz.

Tajemniczy przydomek

Nazywany był - podobnie jak jego ojciec 
- Bartkiem z Piekła. Przydomek prawdo-
podobnie wymyślony został przez dzieci 
zbierające jagody i jeżyny w rejonie za-
mieszkania Kowalewiczów. Po święcie 
świętego Bartłomieja, w drugiej połowie 
sierpnia, owoce mają gorszy smak i jest 
już ich niewiele. W monografii „Dzieje 
Nadleśnictwa Włoszakowice: 90 lat hi-
storii”, czytamy: „W okolicznych wsiach 

określano to niezbyt przyzwoicie, że Bar-
tek osrał te owoce i tym samym imię Bar-
tek miało nieco negatywny wydźwięk”. 
Za piekło uważano miejsce odludne i nie-
koniecznie przyjemne.

Przedsiębiorczy patriota

Żył skromnie, miał niewielkie potrzeby. 
Raz do roku golił brodę. Podczas mrozu 
więcej pracował fizycznie dla podniesie-
nia temperatury ciała. Źródło dochodów 
Bartka stanowiły plony uzyskane z upra-
wy własnej ziemi, najmował się także do 
pracy. Posiadał ogromne umiejętności sa-
downicze i dlatego bardzo chętnie zatrud-
niono go przy sadzeniu drzewek. Zna-
ny był także z negatywnego stosunku do 
Niemców jako zaborców. Miejscowy li-
stonosz domagał się czytania ewangelii 
w kościele w Brennie w języku Goethe-
go. Bartek z Piekła, chcąc ukarać niemie-
ckiego pocztowca, zaprenumerował pol-
skie dzienniki, a listonosz nie posiadając 

Iwona Rosińska (z prawej) prezentuje zachowaną Kronikę.

Fragment kroniki z życzeniami noworocznymi.

wyboru, musiał je każdego dnia dostar-
czać do oddalonego od poczty piekła. I to 
bez względu na panującą aurę.

Nie poddał się nigdy

Wracając do podręcznika historii przy-
pomnijmy trzynasty punkt z programu 
pokojowego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych. Woodrow Wilson przedsta-
wił w nim stworzenie niepodległego pań-
stwa Polskiego. Na takie wydarzenia 
dynamicznie reagował Bartek. Docenia-
jąc wkład dwudziestego ósmego prezy-
denta USA w odzyskanie niepodległości, 
nasz bohater zobowiązał się do upamięt-
nienia Wilsona. Podjął decyzję, że usypie 
mu pamiątkowy kopiec. Zadanie realizo-
wał z uporem maniaka. Rozpoczął je, bę-
dąc silnym i zdrowym, zakończył nato-
miast jako stary i pochylony mężczyzna. 
Początkowo używał taczki, a kiedy ta się 

zużyła, używał wiaderek. Następne by-
ły własnoręcznie plecione kosze. W mo-
mencie, w którym brakowało mu już sił, 
ziemię przenosił za pomocą szufli, któ-
re ciągnął niczym sanki. Postanowienia 
swego dotrzymał. Spacer na usypany ko-
piec, malowniczo położony w sąsiedztwie 
leśnego jeziorka to znakomity pomysł na 
weekendową wycieczkę.

Bartek pisarz

Drugim namacalnym dowodem działal-
ności Bartka z Piekła są dzienniki, któ-
re prowadził. Zachowały się zapiski z lat 
1877-1922.
- Treści zawarte w kronice świadczą o je-

go patriotyzmie i zainteresowaniu wyda-
rzeniami politycznymi. Możemy z nich 
poznać także życie codzienne Bartka. 
Notował, jakie prace wykonywał i ile 
na nich zarobił - mówi Iwona Rosińska, 
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pracownik Muzeum Etnograficzne-
go w Poznaniu, w którym znajdują się 
archiwalia.
W ramach programu „1918-2018. Wol-

ność kocham i rozumiem” odbyła się pre-
lekcja poświęcona pustelnikowi. Podczas 
niej pierwszy raz zaprezentowana została 

Na Kopcu Wilsona.

oryginalna kronika Bartka, którą w 2016 
roku przekazano do Muzeum.
- Cieszymy się, że to właśnie do nas trafi-

ła kronika - podsumowuje I. Rosińska.

TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA

1) Dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa oraz portalu e-boszkowo.pl postać Bartka 
z Piekła dociera do szerszego grona.
2) Od 2011 roku organizowany jest pieszy rajd śladami Bartka z Piekła.
3) Przy usypanym Kopcu Wilsona oraz na trasie szlaku stanęły pamiątkowe tabliczki.
4) Przy współpracy z TVP Poznań zrealizowano krótki film dokumentalny.
5) W Boszkowie-Letnisku stanęła rzeźba upamiętniająca Bartka.

Bartek z Piekła (reprodukcja z pamiątkowej tabilcy).
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Bo każdy ma prawo do szczęścia
Najcenniejszą rzeczą, jaką możemy ofiarować drugiej osobie, jesteśmy my sami. Nie ma nic bardziej wartościowego od naszego czasu, zrozumienia 
i szczerej serdeczności. Pamiętajmy o tym przez cały rok.

Liczne grono wolontariuszy re-
prezentujących różne organi-
zacje już po raz czwarty wspól-

nie zorganizowało akcję świąteczną, 
w ramach której wyszli naprzeciw sa-
motnym i potrzebującym. Cel, jaki ich 
połączył i jaki obrali, był prosty – po-
darować drugiemu człowiekowi ma-
gię świąt. Nie przeszkadzały różnice 
w wieku i zainteresowaniach. Działa-
li wspólnie, bezinteresownie i czerpa-
li z tego ogromną radość i satysfakcję.
- Akcję organizujemy z wewnętrz-

nej potrzeby czynienia dobra, po pro-
stu. Dostrzegamy problemy samotnych 
osób, których wokół nas nie braku-
je. Chcemy im przypomnieć, czym jest 
magia świąt. Chcemy podarować 

radość i zrozumienie, przypominając 
im, że nie są sami – że w ich sąsiedz-
twie mieszkają dobrzy ludzie, którzy 
nie pozwolą im na to, aby dali się po-
chłonąć samotności i rozpaczy – za-
znaczali wolontariusze.
Dzięki serdeczności dyrekcji Miej-

skiego Zakładu Komunikacji w Lesz-
nie społecznicy, podobnie jak przed 
rokiem, mieli do dyspozycji zabytko-
wy autosan. Przemienili go w świą-
teczny konwój, którym przeczesywali 
leszczyńskie ulice przykuwając uwagę 
kierowców i przechodniów. Pilotem 
poprzedzającym konwój był Gwiaz-
dor kierujący autem, z bagażnika któ-
rego rozlegały się świąteczne melodie. 

Najpierw wszyscy odwiedzili Dom 
Pomocy Społecznej. Zaserwowali do-
mownikom życzenia, podarki i moż-
liwość wspólnego kolędowania. Na-
stępnie gościli u kilkorga samotnych 
mieszkańców Leszna. Wizyta kilku-
nastoosobowej grupy świątecznie na-
kręconych wolontariuszy na każdym 
z nich, bez wyjątku, robiła wrażenie. 
W efekcie nie zabrakło wzruszeń, łez 
szczęścia i serdecznych podziękowań. 
Wreszcie społecznicy zawitali do lesz-
czyńskiej jednostki Państwowej Stra-
ży Pożarnej, gdzie składając świą-
teczne życzenia dziękowali dzielnym 
strażakom za ich służbę i poświęcenie.
- Co roku odbiorcy i plan naszej ak-

cji jest inny, a jedynym stałym ele-
mentem są odwiedziny DPS-u. 
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Bo każdy ma prawo do szczęścia
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Najpierw wszyscy odwiedzili Dom 
Pomocy Społecznej. Zaserwowali do-
mownikom życzenia, podarki i moż-
liwość wspólnego kolędowania. Na-
stępnie gościli u kilkorga samotnych 
mieszkańców Leszna. Wizyta kilku-
nastoosobowej grupy świątecznie na-
kręconych wolontariuszy na każdym 
z nich, bez wyjątku, robiła wrażenie. 
W efekcie nie zabrakło wzruszeń, łez 
szczęścia i serdecznych podziękowań. 
Wreszcie społecznicy zawitali do lesz-
czyńskiej jednostki Państwowej Stra-
ży Pożarnej, gdzie składając świą-
teczne życzenia dziękowali dzielnym 
strażakom za ich służbę i poświęcenie.
- Co roku odbiorcy i plan naszej ak-

cji jest inny, a jedynym stałym ele-
mentem są odwiedziny DPS-u. 

W roku ubiegłym trochę poszaleliśmy, 
było głośno i spontanicznie. W tym ro-
ku skupiliśmy się na osobach bardzo 
samotnych, które zdawały się być za-
skoczone tym, że nieznajomy może tak 
wiele im ofiarować – ofiarować siebie 
i swój czas. Osób samotnych nie bra-
kuje, a ich potrzeby powinny być przez 
nas wszystkich dostrzeżone i zaspo-
kojone – podkreślali uczestnicy akcji. 
- Cieszymy się, że udało nam się wy-
wołać uśmiech na twarzach, z których 
zazwyczaj można wyczytać głównie 
smutek i troskę. 
Akcja zakończona sukcesem. Po raz 

czwarty wolontariuszom udało się 
rozpalić świąteczną magię w wie-
lu sercach. Za rok z pewnością po raz 
kolejny wyruszą dzielić się nie tylko 

opłatkiem, ale i dobrymi emocjami.
W akcji udział wzięli przedstawicie-

le: Stowarzyszenia „Wygraj Siebie”, 
Młodzieżowego Centrum Profilaktyki 
„Alternatywa”, Niepublicznej Specjal-
nej Szkoły Podstawowej Totus Tuus, 
Czarny Productions, Urzędu Miasta 
Leszna, firmy MTL Media i Zespołu 
Szkół nr 2 w Lesznie, a całość koordy-
nowała grupa Społecznie Nakręceni.
Uwadze czytelników polecamy film 

będący relacją z tegorocznej akcji, 
dostępny m.in. na kanale Społecz-
nie Nakręconych na platformie Yo-
uTube, a także na profilu grupy na 
Facebooku.

TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: JAKUB SCHWARZ
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Food trucki zmieniają oblicze ulicznej gastronomii w Lesznie

Bułka z pieczarkami i rurka z kremem z okienka na leszczyńskim deptaku zawsze będą kultowe. Nadeszła jednak nowa era ulicznego 
jedzenia. Era food trucków. Po sukcesie festiwalu food trucków, który po raz pierwszy został zorganizowany w Lesznie we wrześniu ze-
szłego roku, te mini restauracje na kółkach stają się coraz liczniejszym elementem gastronomicznej mapy Leszna.

Z czym to się je?

Food trucki to mobilne kuchnie ukryte 
we wnętrzach specjalnie przerobionych 
furgonetek. Jedzenie z małych, podej-
rzanych budek do tej pory nie kojarzyło 
nam się dobrze. Fantazyjnie pomalowa-
ne wozy całkowicie odmieniły jednak 
wizerunek ulicznego jedzenia. Właści-
ciele food trucków to prawdziwi pasjo-
naci. Gdy mówi się o nich, że serwu-
ją jedzenie typu fast food, są obrażeni. 
Jest wręcz odwrotnie. Nie wszyscy bo-
wiem wiedzą, że ideą food trucków jest 
przyrządzanie potraw z lokalnych, świe-
żych produktów najwyższej jakości. Da-
nia przygotowywane są praktycznie od 
podstaw przy klientach. Priorytetem jest 
wręcz promowanie jedzenia wykonane-
go zgodnie z ideą „slow food”.
Food truck to połączenie restauracyj-

nej jakości jedzenia z klimatem letnie-
go grill party u znajomych. Są one dziś 
praktycznie na każdej liczącej się impre-
zie - muzycznej, sportowej czy kultural-
nej, zarówno na dużych festiwalach, jak 
i na małych, lokalnych festynach. 
Bywanie na festiwalach i jedzenie 

w barowozach jest modne, jest wręcz 
elementem „instagramowej subkul-
tury”. Foodtruckowy trend idealnie 

wpisuje się w klimat mobilnego społe-
czeństwa. Oferta jest na wyciągnięcie 
ręki. Jest wybór, jest smacznie, zdrowo 
i taniej niż w restauracji. Ludzie dzielą 
się na tych, którzy nie wyobrażają sobie 
niedzieli bez kotleta schabowego i na 
tych, którzy jedzenie traktują jak podróż 
w nieznane. I właśnie ci drudzy licz-
nie przybywają na festiwale food tru-
cków, by odbyć podróż dookoła świa-
ta. Bowiem nowoczesne gastrowozy to 
często wyspecjalizowane kuchnie z je-
dzeniem wegańskim, regionalnym, czy 
daną kuchnią narodową. Jest w czym 
wybierać.
Zachodnia moda na jedzenie z samo-

chodu rozkwita w Polsce od 2010 roku. 
Obecnie w naszym kraju jest już ponad 
tysiąc food trucków. Jak podaje „Dzien-
nik Gazeta Prawna” food trucki to naj-
dynamiczniej rozwijający się segment 
rynku gastronomicznego w Polsce. Kie-
dyś były domeną głównie dużych i śred-
nich miast. Teraz docierają również do 
coraz mniejszych miejscowości i mia-
steczek. Dotarły też do Leszna. Space-
rując po naszym mieście, natrafimy na 
pięć food trucków (jeden z nich z tajski-
mi lodami jest sezonowy). Celowo nie 
napiszę gdzie się znajdują. Odnajdźcie 
je sami. Powodzenia i smacznego.

Food truck to nie praca, to styl życia!

Dawid Józefowiak to właściciel dwóch 
gastrowozów, którymi jeździ po całej Pol-
sce. To on był inicjatorem pierwszego 
ogólnopolskiego festiwalu food trucków 
w Lesznie. Sukces festiwalu przekonał go, 
że Leszno jest już gotowe na to, by doce-
nić jego produkt. W sierpniu tego roku po-
stanowił otworzyć stały punkt gastrono-
miczny ze swoim flagowym produktem 
- wołowym pastrami. W tym celu zaad-
aptował na kuchnię morski kontener obok 
którego parkuje swoje barwne food trucki. 
W planie ma stworzenie w Lesznie food 
court z prawdziwego zdarzenia, w którym 
będzie się dużo działo kulturalnie, zwłasz-
cza latem. Dawid studiował informatyza-
cję produkcji i - jak sam żartuje - pracuje 
w zawodzie, ponieważ jest producentem 
pastrami, czyli mięsa poddawanego dłu-
gotrwałej obróbce. Podczas studiów pra-
cował przez 5 lat w lokalach na Starym 
Rynku w Poznaniu. Przez ten czas zdążył 
dobrze poznać tajniki gastronomicznego 
biznesu. Po studiach poszedł do korpora-
cji. To jednak nie było dla niego. Zawsze 
miał ambicje, by wprowadzać na polski 
rynek światowe trendy kulinarne. Zaczął 
się zastanawiać jak to jest, że najpopular-
niejszej kanapki w USA praktycznie nie 

można dostać w Polsce? Postawił sobie 
wyzwanie. Pół roku zabrało mu dojście do 
tego jak wyprodukować pastrami
- Poleciałem do USA, aby skonfrontować 

smak mojego pastrami z tym, które poda-
je się w Ameryce. Zjechałem na Florydzie 
ponad 2000 kilometrów za food truckami 
serwującymi ten amerykański przysmak. 
Następnie poleciałem do Nowego Jorku 
i tam przez tydzień nie jadłem prawie nic 
innego poza pastrami. Ten wyjazd dał mi 
bardzo dużo. Rozmawiałem, przygląda-
łem się i smakowałem - wspomina Dawid 
Jóżefowiak.
Trzy lata temu kupił pierwszego food tru-

cka, który miał umożliwić mu dotarcie do 
tych, którzy docenią jego produkt, a tak-
że stworzyć rozpoznawalną w całej Polsce 
markę. Plan się powiódł. Dziś jest właś-
cicielem jednej z trzech marek food tru-
cków, które specjalizują się w tej potrawie.
- Stowarzyszenie Street Food Polska wy-

brało nas do 30 najlepszych food trucków 
w Polsce. Nasze kanapki rekomendowane 
są między innymi przez Pascala Brodni-
ckiego - mówi Dawid Józefowiak.

Spełnione marzenie

Piotr Kaczmarek podczas studiów w Po-
znaniu przez 5 lat pracował w branży 

"Good Food" i jego właściciel Tomasz Polaszek (po prawej stronie).
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gastronomicznej. Przez ten czas był 
świadkiem powstającej w tym dużym 
mieście foodtruckowej subkultury. Jako 
fan burgerów z gastrowozów zaczął mys-
leć o własnym biznesie na kółkach. Jed-
nak proza życia sprawiła, że zapomniał na 
kilka lat o swoim marzeniu. Miał dobrą 
pracę w branży reklamowej, ale mając 30 
lat na karku stwierdził, że trzeba zacząć 
robić coś dla siebie. W grudniu 2015 roku 
zaczął sprzedawać własnoręcznie przygo-
towane burgery ze 100% wołowiny. Jego 
plan był taki by najpierw zbudować mar-
kę w Lesznie, a dopiero później wyruszyć 
na podbój innych miast
- W tym roku zacząłem jeździć po festi-

walach i myślę, że w przyszłym sezonie 
będę kontynuował ten sposób sprzedaży, 
ponieważ chcę się dalej rozwijać - mówi 
Piotr Kaczmarek.

Kulinarne poszukiwania

Tomasz Polaszek swój food truck pro-
wadzi od lipca tego roku. W wakacje 
stał w Boszkowie, po sezonie przejechał 
swoją przyczepą do Leszna. Kilka lat te-
mu zaczął interesować się wędzeniem. 
Jego wyrobami była zachwycona ro-
dzina, na której testował swoje kulinar-
ne poczynania. Prowadzenie tego specy-
ficznego biznesu to jego pasja. Nie ma 
wykształcenia gastronomicznego. Zrobił 
kilka kursów i rzucił wszystko, by się 
temu poświęcić.

- Pierwszy raz w życiu nie czuję przy-
gnębienia, że idę do pracy - mówi To-
masz Polaszek. Jego flagowym pro-
duktem są burgery, ale menu stara się 
dostosować do potrzeb klientów. Często 
wprowadza coś nowego. W piątki zdarza 
mu się zrobić gzikę z plackiem ziemnia-
czanym i olejem lnianym. Gotuje też zu-
py. Dla pań z pobliskiej firmy, które są na 
diecie, do menu wprowadził sałatki
- Wyróżnia mnie to, że sam piekę buł-

ki do moich burgerów. Moich klien-
tów przyciąga zapach świeżego pieczy-
wa. Lubię eksperymentować. Dzisiaj 
upiekłem na przykład bułkę do pity. Te-
raz zastanawiam się co spektakularnego 
włożyć w jej środek. Sam również przy-
gotowuję ketchup oraz konfiturę żurawi-
nową z cynamonem i imbirem - mówi To-
masz Polaszek.
Przyczepa Tomka to nie jest miejsce jak 

z lat dziewięćdziesiątych, gdzie stawia-
ło się na szybkość i masowość. W jego 
kuchni na próżno szukać mikrofalów-
ki. Dziennie prawie dwie godziny zaj-
mują mu zakupy, bo Tomek stawia na 
świeżość produktów, która jest dla nie-
go synonimem foodtruckowej kuchni. Na 
festiwalu jeszcze nie był, ale sprzedawał 
na kilku lokalnych imprezach. Cały czas 
szuka w swoim kulinarnym świecie cze-
goś co chwyci, czegoś charakterystycz-
nego tylko dla jego kuchni.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

"Mięsko" Piotra Kaczmarka "Pastrami" Dawida Józefowiaka.
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Zostały po nas popioły i spalone sady
O życiu na dawnych Kresach Wschodnich, wojnie i rzezi wołyńskiej opowiada Irena Napierała (z domu Zinczuk), dziś 89-letnia miesz-
kanka Dzięczyny. Wysłuchał Łukasz Domagała.

Przed wojną w leśniczówce

Mieszkaliśmy na Wołyniu niedaleko gra-
nicy ze Związkiem Radzieckim. To by-
ły tereny, na których urzędował Korpus 
Ochrony Pogranicza. Mieszkało tam wie-
lu Ukraińców. Mój ojciec był leśniczym, 
zajmowaliśmy leśniczówkę na skraju la-
su. Ten las ciągnął się prawie do granicy, 
a miastem granicznym był Zdołbunów. 
Przez to miasteczko koleją przechodzi-
ły transporty na Syberię. W tym miejscu, 
podczas wojny, przeładowywano ludzi 
z normalnych na szerokie tory. Ludzie by-
li wywożeni w bydlęcych wagonach, bez 
ogrzewania, w trudnych warunkach.
Wydawać by się mogło, że leśniczów-

ka była miejscem wymarzonym do ży-
cia. Przez lata żyliśmy tam w miarę spo-
kojnie z mamą Olgą, tatą Aleksandrem, 
siostrą Aliną oraz braćmi Augustynem 
i Bogdanem. Niedaleko nas znajdowa-
ło się nadleśnictwo, gdzie nadleśniczym 

był Bolesław Latawiec. Miał jednego sy-
na, Wacława. On był jedynakiem, w tym 
samym wieku, co ja. Często przychodził 
do nas, a i ja bywałam u niego. Nadleś-
nictwo mieściło się w pięknym budyn-
ku, właściwie wyglądało niczym mały 
folwark. Wacek miał wiele książek i spę-
dzaliśmy wspólnie dużo czasu. Nie cho-
dziliśmy do szkoły, gdyż do miasteczka, 
Mizocza, trudno było się dostać. Nie by-
ło dróg, a zimą panował tęgi mróz. Przy-
chodziła do nas nauczycielka i razem się 
uczyliśmy. Ona była znakomita, zresztą 
my też byliśmy oczytani, znaliśmy wiele 
książek i dobrze potrafiliśmy liczyć. Jak 
się nauczyliśmy? Graliśmy w karty, ale 
nie na pieniądze. A nauczycielka tak nas 
przygotowała, że od razu mogliśmy pójść 
do czwartej klasy.
Moja starsza siostra, Alina, ukończy-

ła gimnazjum żeńskie prowadzone przez 
siostry zakonne. Szkoła mieściła się 
w Dubnie, to miasto położone w rejonie 

Krzemieńca. W tym samym czasie mój 
brat, Augustyn, w tym samym miasteczku 
chodził do szkoły podstawowej. Ojciec 
wynajął tam dla nich małe mieszkanko. 

Pierwsze niepokoje

Ojciec, jako leśniczy, miał pracowników, 
a byli to Ukraińcy. Polaków w tamtym re-
jonie było niewielu. Dobrze ich poznał. 
Czy byli życzliwi? Nie pokazywali niechę-
ci, ale musieli słuchać przełożonego. Co 
sobie myśleli? Nie wiem. Tata orientował 
się w nastrojach, przypuszczał, co może 
dziać się za jakiś czas. Ale nie mówił o tym 
wprost, zwłaszcza w domu, przy dzieciach.
W pobliżu naszej leśniczówki przebie-

gała linia kolejowa prowadząca do Mizo-
cza. Urzędował w nim hrabia Karwicki, 
który w tamtych stronach próbował upra-
wiać buraki cukrowe. To on właśnie wy-
starał się o doprowadzenie linii do mia-
steczka. Pamiętam taką sytuację: jeszcze 
przed 17 września przyjechał pociąg, ale 
do lasu wtoczył się tak cicho, że nawet nie 
wiedzieliśmy, kiedy się w nim zatrzymał. 
Wówczas pojawiła się pogłoska, że to po-
ciąg pancerny, w którym znajdują się dobra 
z Mennicy Państwowej. Podobno przyje-
chał z Bydgoszczy. Dlaczego akurat tą dro-
gą? Blisko było stąd do granicy z Rumunią. 
Po latach myślę, że kiepska była orientacja 
władz, które tkwiły w przekonaniu, że jeśli 
tutaj coś się wywiezie, to będzie bezpiecz-
ne. Do pociągu nie można było podcho-
dzić, ale były do niego doczepione wagony 
osobowe. Znajdowali się w nich uciekinie-
rzy z Polski Centralnej. Wiem, że byli to lu-
dzie z Bydgoszczy. Przyszła do nas - razem 

ze swoją sekretarką - pani adwokat, która 
przyjechała w jednym z tych wagonów. Tu 
było kilka gospodarstw polskich, a nie zna-
ła języka ukraińskiego. Prosiła, aby mogły 
się u nas zatrzymać. Mieszkały u nas w leś-
niczówce tak długo, dopóki myśmy w niej 
mieszkali. Nawiasem mówiąc, po naszym 
wyjeździe udało jej się wrócić do Byd-
goszczy, do domu. Wiem też, że przeżyła 
wojnę.
I tak stał pociąg w lesie, a 17 września 

1939 roku przypadł w niedzielę. Pojecha-
liśmy więc do kościoła katolickiego w Mi-
zoczu, gdzie na mszy świętej był również 
oddział wojska z Korpusu Ochrony Po-
granicza. Kiedy wyszliśmy z tego kościo-
ła, opuścili go również żołnierze. Ludzie 
byli zszokowani, nie wiedzieli co się dzie-
je, gdyż od wschodu nadlatywały samolo-
ty utrzymujące niski pułap. Widać było na 
nich znaki - gwiazdy radzieckie. Żołnierze 
pytali swojego dowódcę, co się dzieje, a on 
na to, że nie ma co się przejmować, gdyż 
radzieckie samoloty nadlatują na pomoc.
Nasza leśniczówka z trzech stron otoczo-

na była lasem, a z czwartej było widać do-
my i niewielkie wzgórze. Kiedy wróci-
liśmy już w domu, było słychać, że coś 
jedzie. Dudniła ziemia, a ze wzgórz nag-
le zaczęło coś zjeżdżać. To nie były czołgi, 
ale takie mniejsze pojazdy - ludzie mówi-
li na nie tankietki. I te tankietki podjechały 
pod pociąg, który stał w lesie. Padły tam 
jakieś strzały, myśmy wszystko słyszeli. 
Dowódca ochrony pociągu zebrał żołnie-
rzy i oni przyszli do nas, do leśniczówki. 
Zbyt wielu ich nie było, może z trzydzie-
ści osób. Byli zrozpaczeni, gdyż nie mie-
li żadnych wiadomości, żadne rozkazy do 

Pani Irena Napierała dzisiaj.
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nich nie docierały, a pociąg stał. Pytali nas, 
jak daleko jest stąd do granicy. Od nas nie-
daleko było i do Czechosłowacji, na Wę-
gry i do Rumunii. Jeden z tych żołnierzy, 
oficer, płakał. W końcu poprosili mamę, 
aby dała im jakieś cywilne rzeczy po ojcu. 
Chcieli się przebrać, żeby przedostać do 
granicy i uciec. Co takiego żołnierze usły-
szeli od tych Rosjan, nie wiem. Dowódca 
powiedział tylko, że zwalnia swoich ludzi 
z przysięgi wojskowej i niech każdy ratuje 
się, jak uważa. Widzę to jak na filmie, bo 

do tego pociągu prowadziła piękna droga. 
Rosły przy niej młode akacje i było widać 
pochód żołnierzy [...]

Wizyta Ukraińców

Rosjanie zrobili rewizję, sprawdzali, czy 
nikt się u nas nie chowa. Dom nie był 
podpiwniczony, ale mieliśmy specjal-
ne pomieszczenia na przechowywanie 
warzyw i nabiału. Piwnice znajdowały 
się na zewnątrz, przy ogrodzie, były za-
mknięte na klucz. Rosjanie spenetrowa-
li dom, a później te zabudowania. Pewnie 

spodziewali się, że znajdą coś ciekawego. 
Ojciec, jako leśniczy, miał krowy i ko-
nie. Rosjanie wzięli mamę, szła z przo-
du, a w plecy wymierzyli jej broń. Otwie-
rała więc te piwniczki, jedną po drugiej. 
Na szczęście nikomu nic złego nie zrobili. 
Do dzisiaj pamiętam stroje tych żołnierzy 
- mieli szynele do pięt i czapki ze szpica-
mi. Nic nam nie zabrali.
Kilka dni później, jeszcze we wrześ-

niu 1939 roku, przyszli Ukraińcy. To 
był taki specjalny komitet utworzony 

z mieszkańców. Chcieli zobaczyć, co ma-
my, bo myśleli, że teraz to będzie tutaj 
Ukraina. Policzyli krowy, świnie, drób. 
Ojciec musiał im to wszystko pokazać, 
bo niby co miał zrobić? Czy byli pokojo-
wo nastawieni? Trudno wyczuć. Na pew-
no szczęśliwi, że mogą sprawdzić, co ma-
my, że będą mogli coś zabrać. Oglądali 
też wnętrze domu, mówiąc, że niczego nie 
wolno nam z niego zabierać poza rzecza-
mi osobistymi. A stodoły były pełne zboża, 
bo poza pensją ojciec otrzymywał deputat. 
Stanowisko leśniczego w tamtym czasie 
było bardzo dobre. Mieliśmy też służącą, to 

była Czeszka. Skąd się tam wzięła? W po-
bliżu znajdowała się czeska osada. Służąca 
zajmowała się między innymi naszym in-
wentarzem. Mama była odważna i powie-
działa Ukraińcom, że jedna krowa jest słu-
żącej, gdyż należy jej się zapłata za służbę, 
a oni się na to zgodzili.
Pojawiła się niepewność, a ojciec za-

czął myśleć nad ucieczką. Zdarzyło się 
też właśnie w tamtym czasie, że tata miał 
coś do załatwienia w Mizoczu. Kiedy nie 
było go w domu, przyszedł do mamy za-
przyjaźniony Ukrainiec, uczciwy czło-
wiek. Powiedział tak: "Pani leśnicza, 
niech pani tylko wyśle kogoś do miasta 
i powie mężowi, żeby nie wracał do do-
mu przez las, bo tam na niego czekają".
Ojciec nie wrócił do domu, przyszedł do-

piero następnego dnia i postanowił, że nie 
ma co zwlekać z decyzją o ucieczce.

Z dzieckiem na Sybir

To, co mogliśmy, zabraliśmy ze sobą - 
odzież, pościel i trochę miodu, gdyż tego 
mieliśmy pod dostatkiem. Ojciec kochał 
pszczoły. To było krótko przed Bożym 

Narodzeniem w 1939 roku. Zamieszka-
liśmy w prowizorycznym mieszkanku, 
w malutkim pokoiku. Tata ostrzegał nad-
leśniczego Latawca: "Panie Bolesławie, 
uciekajcie, bo będzie źle". Ale on nie po-
słuchał. Mieli z żoną duży majątek, żal 
było im to wszystko porzucić. Mieli na-
dzieję, że sprawy jakoś się ułożą. Niedłu-
go cała rodzina Latawców została zabra-
na w pierwszej turze wywozu na Sybir. 
Przeżyli zsyłkę, ale o tym dowiedziałam 
się po wojnie.
Jak to było? Rosjanie przyjechali do nich 

w nocy z wielkim hałasem. Oni wtedy 
mieli małe dziecko, bo na początku wrześ-
nia Latawcom urodziła się córeczka. Wa-
cek koniecznie chciał, aby otrzymała na 
imię Irena, bo byliśmy przyjaciółmi. Pa-
ni Latawcowa była zrozpaczona, nie wie-
działa, co ma robić. Mieli wszystkiego 
w bród, nie wiedzieli czy i co mogą ze so-
bą zabrać. I jeszcze to malutkie dziecko, 
a ona nie miała pokarmu. Zabrali więc ze 
sobą parę butelek mleka. Kiedy ich wy-
wozili, dziewczynka miała pół roczku.
Mieli szczęście, bo Rosjanin, który wte-

dy przyjechał z ekipą do wywozu, był 
uczciwy. Widział rozpacz, widział to 
małe dziecko. Powiedział więc do żo-
ny nadleśniczego: "Pani, bierz wszystko, 
co najlepsze". Wzięła trochę kosztowno-
ści i futer. Ale kiedy jechali kilka tygodni 
transportem na Sybir, mleko dla dziecka 

Klasztor w Podkamieniu przed napadem banderowców.
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się skończyło. Kiedy pociąg zatrzymy-
wał się na stacjach, pani Latawcowa wy-
biegała z wagonu, z płaczem prosząc, aby 
babuszki tam siedzące dały jej lub sprze-
dały trochę mleka dla dziecka. Wyobraża 
pan sobie to? Dawały jej to mleko i chyba 
dzięki  niemu to dziecko przeżyło. Zostali 
osiedleni w Archangielsku.
A my? W pewną noc, po Nowym Roku, 

żeby tylko nikt nie widział, wraz z babcią, 
mamą mojej mamy, jechaliśmy w mro-
zach i śniegach do rodziców ojca. To by-
ła miejscowość Lisznia, gdzie dziadek był 
rządcą gospodarstwa należącego do Uni-
wersytetu Krzemienieckiego.

Przenosiny

Kiedy mieszkaliśmy u dziadków w 1940 
roku, nic złego się nie działo. Ale póź-
niej musieliśmy szukać nowego miejsca, 
bo ojciec musiał gdzieś pracować, żeby 
utrzymać rodzinę. Dostał leśnictwo w po-
bliżu granicy ze Związkiem Radzieckim, 
w Nadleśnictwie Szumsk. Leśniczów-
ka nazywała się Moskalówka, a nadleśni-
czym w niej był Niemiec. Piękne to było 
miejsce - wymarzony dom i ogród. Tylko 

w środku mieliśmy pusto, bo nie było żad-
nych mebli. Brakowało żywności, chleb 
był na niemieckie kartki, a do smarowa-
nia mieliśmy okropną margarynę i mar-
moladę z buraków. Szczęściem pomagała 
moja siostra Alina. W pobliżu znajdowała 
się polska wieś Budy. Tamtejsi gospoda-
rze mieli owce, a moja siostra znała się na 
szyciu, bo tego nauczyły ją siostry zakon-
ne Szyła więc ludziom swetry, rękawiczki 
i w ten sposób dorabiała. Zapłatę otrzymy-
wała w towarze - w śmietanie, mleku, mą-
ce. Dzięki temu można było jakoś żyć.
Kiedyś przyjechał do nas leśniczy z re-

jonu Poczajowa. To takie nie za duże 
miasto, ale była w nim piękna cerkiew 
ukraińska, porównywalna do naszej Czę-
stochowy. Tamtejszy leśniczy chciał się 
zamienić z moim ojcem na miejsce urzę-
dowania. Później dowiedzieliśmy się, że 
miał zatargi z tamtejszą ludnością, bał się 
tam przebywać i szukał miejsca, aby się 
ukryć. Nadleśniczy Niemiec zgodził się 
na zamianę, więc ojciec też na to przystał. 
Stamtąd bliżej było do dziadków, a i żad-
nych zatargów z ludźmi nie miał. Ojciec 

zrozumiał, o co chodziło tamtemu leśni-
czemu. Ludzie, którzy przychodzili po 
opał, nie wchodzili bowiem do kancelarii, 
lecz do kuchni, do mamy, przynosząc róż-
ne przysmaki. Ojciec nic nie brał, mama 
też nie chciała brać od tych ludzi żadnych 
towarów. I tak wydał się proceder.
Proszę pana, ten, który przyszedł na miej-

sce ojca do poprzedniej leśniczówki, długo 
w niej nie pomieszkał. Znaleźli go w tych 
niekończących się lasach. Uciekał w bieliź-
nie. Co się z nim dalej stało? Nie wiem.

Rzeź

Mieliśmy dobry kontakt z miejscowymi, 
również z prawosławnymi zakonnikami. 
To byli bardzo mili ludzie. Po pewnym 
czasie coraz silniej zaczęły urzędować 
bandy UPA. Widać było łuny od pożarów, 
rozpoczęło się palenie polskich domów 
i kościołów. Widziałam ten ogień.
Pewnego razu ojciec pojechał odwiedzić 

dziadków i nie wrócił do leśniczówki na 
noc. I w tę noc, około godziny 23, ktoś 
zapukał do drzwi, przy których były wą-
skie okienka. Przyszło trzech mężczyzn, 
którzy chcieli wejść do środka. Rozmo-
wa wywiązała się w języku ukraińskim, 

ale mama nie 
chciała im otwo-
rzyć. W między-
czasie przybysze 
wyjęli rewolwe-
ry i nadal puka-
li. Mama, jako 
odważna kobie-
ta, targowała się 
z nimi po ukra-
ińsku, mówiąc, 
że ich nie wpu-
ści. Nie ma co 
ukrywać, że gdy-
by tylko chcie-
li, sami weszli-
by do środka. 
Mieli broń, wy-
starczyło strzelić 
w zamki. Przez 
te drzwi zaczęli 
wypytywać o bu-
dynek na gór-
ce. Chodziło im 
o oświetloną cerkiew położoną na wzgó-
rzu. Był to czas Świąt Wielkanocnych 

1941 roku. Mama zaczęła im coś tłuma-
czyć, urobiła ich i w końcu odeszli. Chy-
ba jednak nie bardzo zależało im na tym, 
aby wejść do środka. Później zauważyli-
śmy tylko, że odeszli do lasu.
Kiedy ojciec wrócił, postanowiliśmy 

uciekać. Wyjechaliśmy do Poczajowa 
i tam zamieszkaliśmy. Ojciec dojeżdżał do 
pracy do leśnictwa, ale powtarzały się po-
żary i napady. W miasteczku było w miarę 

bezpiecznie, ale 
w miarę upły-
wu czasu i tu sy-
tuacja zaczęła się 
pogarszać. Nie-
daleko Poczajo-
wa, w Podkamie-
niu, znajdował się 
katolicki klasz-
tor. Ludzie zaczę-
li do niego ucie-
kać, myśląc, że 
tam będzie bez-
piecznie. Wie-
dz ie l i śmy,  że 
i my musimy się 
schronić, więc 
też przenieśli-
śmy się do klasz-
toru, gdzie zaję-
liśmy małą celę. 
U tych zakonni-
ków była gospo-
sia, nazywała się 

Kasia Żurawska. Niesamowicie uprzej-
ma kobieta, pozwalała mamie gotować 

w klasztornej kuchni. Przemieszkaliśmy 
tam kilka miesięcy, do jesieni 1941 roku. 
Ojciec w końcu zaczął rozglądać się za 
nową pracą, bo trzeba było jakoś żyć. I tak 
przenieśliśmy się do miasteczka Złoczów 
w pobliżu Lwowa. Stamtąd dojeżdżał do 
pracy w leśnictwie. Później dowiedzie-
liśmy się, że w klasztorze w Podkamie-
niu, z którego jakiś czas wcześniej wyje-
chaliśmy, wymordowano około 600 osób. 

Proboszcza, księdza Fijałkowskiego, ban-
derowcy powiesili na ołtarzu.

Kres wojny

Złoczów był ładnym miastem, ale to był 
już okres, kiedy wybuchła wojna pomiędzy 
Niemcami a Związkiem Radzieckim. Wie-
czorami ulicami miasteczka przejeżdżało 
mnóstwo sprzętu wojskowego. Ojciec po-
znał w Złoczowie dobrych ludzi, Polaków, 
między innymi bratanka sławnego malarza, 
Juliana Fałata. Mieliśmy dosyć duże miesz-
kanie, stąd często przychodzili do nas pano-
wie, którzy z ojcem grali w karty. Nie było 
prądu, więc coś trzeba było robić. Podczas 
tych gier wspólnie uradzili, że w obecnej sy-
tuacji najlepiej byłoby przenieść się gdzieś 
w góry. Przypuszczali, że tamtędy front nie 
będzie przechodził, czyli będzie bezpiecz-
niej. Dogadali się z kolejarzami, chociaż nie 
było łatwo, gdyż pociągi były zajęte przez 
sprzęt wojskowy. I tak wybraliśmy się do 
Nowego Targu. Dalej pociąg nie jechał. Oj-
ciec próbował załatwić jakieś mieszkanie, 
ale okazało się w miejscowym urzędzie, 

Poczajów.

Jurek Zinczuk. Najmłodszy brat pani Ireny 
zmarł w wieku 4 lat.
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że w tym miejscu Polakom nie wolno się 
osiedlać. Cofnęliśmy się na Podkarpacie 
w okolice Rzeszowa, do wioski Przewrot-
ne. W pobliskim Głogowie ojciec otrzymał 
posadę leśniczego, a nadleśniczym był Po-
lak. On też zatrudnił moją siostrę Alinę. Zo-
stała pomocą biurową i domową, byleby tyl-
ko ustrzec się przed robotami w Niemczech, 
co jej groziło. Z drugiej strony już byliśmy 
w Polsce i nie było obaw, że ktoś przyjdzie 
z nożem, z siekierą i nas zabije. Wojna już 
się kończyła, a w tym czasie na świecie był 
już mój kolejny brat, mały Jureczek.
Brakowało nam cukru, panował głód, trud-

no było kupić nawet naftę do oświetla-
nia domostw. A kiedy front przesuwał się 
ze wschodu na zachód, w naszej izbie za-
kwaterowanych zostało dwóch oficerów. 
Łącznie było nas dziewięć osób, ale trzeba 
przyznać, że ci Rosjanie byli na poziomie. 
Szczególnie jeden, lekarz, chyba w stopniu 

mogli przenosić się na zachód, postano-
wiliśmy wyjechać. I tak najpierw trafi-
liśmy do Bojanowa. Tutaj też pochowa-
no naszego Jureczka, który w wieku 4 lat 
zmarł na dyfteryt. Mama próbowała go 
ratować, jechała z nim do szpitala w Ra-
wiczu, ale nie było sprzętu, który mógłby 
mu pomóc.
Ojciec dostał domek w Waszkowie ko-

ło Ponieca, ale po wojennych przejściach 
zaczął chorować i nie był w stanie upra-
wiać ziemi. Pracował później w PGR-
ach jako księgowy. Ja poszłam do gimna-
zjum ogólnokształcącego dla osób, które 
przeszły wojnę i nie mogły się wcześ-
niej edukować. Byłam przekonana, że nie 
dam sobie rady, bo cóż mogłam umieć 
zaledwie po czterech klasach? Dosta-
łam się, ukończyłam szkołę, zdałam ma-
łą maturę i poszłam do liceum handlowe-
go w Lesznie. Bardzo lubiłam liczyć i tak 

zostałam księgo-
wą. Poznałam Stef-
ka i zamieszkali-
śmy w Dzięczynie. 
Przez lata praco-
wałam w Poniecu.
Dobrze pamiętam, 

co działo się w mo-
ich młodzieńczych 
latach. Nie chcia-
ł am wracać  na 
tamtą ziemię, żeby 
zobaczyć, ile zosta-
ło z dawnych cza-
sów, chociaż mia-
łam taką okazję. 
Pojechali inni. Zo-
stały tam po nas 
popioły i spalone 
sady.

Co dalej?

Ojciec pani Ireny 
zmarł w 1974 ro-
ku. Przeżył 74 lata. 
Mama, Olga, ode-
szła w 1984 roku 
w wieku 80 lat. Sio-
stra pani Ireny, Ali-
na, zmarła w 2012 
roku w wieku 90 
lat. Brat Augustyn 

umarł mając 65 lat, 
tak samo jak Bogdan. 

Stefan Napierała, mąż pani Ireny, zmarł 
w 2011 roku. Pani Irena ma obecnie 89 lat 
i wciąż dokładnie pamięta wojenne wyda-
rzenia. Jej przyjaciel z młodzieńczych lat, 
Wacek Latawiec, przeżył wojnę wraz z ro-
dziną. Żyje, mieszka w Polsce i od czasu 
do czasu wciąż dzwoni do pani Ireny. Rzeź 
wołyńską i wojnę przeżyli także dziadko-
wie ze strony ojca pani Ireny, ale Ukraińcy 
wymordowali niektórych ich sąsiadów. In-
ni uciekli.

WYSŁUCHAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Irena Napierała (z domu Zinczuk) z mężem Stefanem.

kapitana. Kiedy szliśmy spać, wszyscy kład-
liśmy się pokotem na podłodze, bo nie by-
ło łóżek. I wtedy rozpoczynała się dyskusja. 
Lekarz układał się koło ojca, który świetnie 
mówił po rosyjsku. Czasami rozmawiali do 
późna w nocy. Rosjanin widział, że jest ma-
łe dziecko, że straszna bieda, więc kiedy tyl-
ko mógł, to podrzucał nam cukier i puszki 
z żywnością.

Nowe życie

Kiedy przeszedł front, sytuacja zaczę-
ła się normalizować, a później repatrianci 
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Wyświetlacze prędkości
mają poprawić bezpieczeństwo,
w kolejce czekają nowe kamery

Trzy wyświetlacze prędkości rzeczywistej zamontowano w grudniu w Bojanowie i Golinie Wielkiej. Sprzęt został zainstalowany przy 
drodze wojewódzkiej numer 309, czyli dawnej krajowej "piątce".

O montażu urządzeń działających 
na wyobraźnię kierowców mó-
wiło się już w poprzedniej ka-

dencji samorządu, a sam pomysł miał 
wyjść od burmistrza. Jest to następstwo li-
kwidacji fotoradarów w miejscach, gdzie 
piesi są w szczególny sposób narażeni na 
niebezpieczeństwo ze strony kierowców 
samochodów. Zdemontowane fotoradary 
(nieważne czy z urządzeniem rejestrują-
cym w środku czy też bez niego) studzi-
ły zapędy większości zmotoryzowanych, 
którzy - ze względu na groźbę otrzymania 
"pozdrowień" - zdejmowali nogę z ga-
zu. Tak zwane "dziuple" znajdowały się 
w Golinie Wielkiej oraz w Bojanowie na 
ulicy Drzymały.
- Doprowadzenie do zainstalowania wy-

świetlaczy prędkości w pobliżu wspo-
mnianych miejsc było możliwe dopiero 
po uzyskaniu zgody zarządcy drogi wo-
jewódzkiej, a także pozytywnym zaopi-
niowaniu tego rozwiązania między inny-
mi ze strony policji - mówi w rozmowie 
z "Leszczyniakiem" Maciej Dubiel, bur-
mistrz Bojanowa.
Dwa wyświetlacze zasilane energią sło-

neczną zostały umieszczone w pewnej 
odległości od wjazdu na rynek, trzeci - 
w Golinie Wielkiej. Urządzenia informują 
kierowcę o aktualnej prędkości, z jaką po-
rusza się jego pojazd. Jeżeli wyświetlacz 
pokazuje wartość w kolorze zielonym, 
zmotoryzowany jedzie zgodnie z przepi-
sami. Prędkość zaprezentowana na czer-
wono i dodatkowo opatrzona napisem 
"zwolnij" oznacza, że należy zdjąć nogę 
z gazu.
- Wytypowane miejsca są szczególnie 

uczęszczane przez dzieci, stanowią swoi-
sty szlak do i ze szkół. Z tego właśnie po-
wodu podjęliśmy decyzję o takiej, a nie 
innej lokalizacji urządzeń - zaznacza bur-
mistrz Dubiel.
Ruch na dawnej "piątce", czyli dzisiej-

szej drodze wojewódzkiej nie jest już tak 
intensywny jak dawniej. Większość kie-
rowców, dla których Bojanowo i Goli-
na Wielka są miejscowościami przelo-
towymi przeniosła się bowiem na drogę 

ekspresową S5. Mimo mniejszego ob-
ciążenia pojazdami nie zmniejszyło się 
zagrożenie zdarzeniami na styku samo-
chód-pieszy. Niektórzy kierowcy nadal 
potrafią jeździć przez centrum miasteczka 
z nadmierną prędkością, mimo obowią-
zującego tam ograniczenia do 40 kilome-
trów na godzinę.
- Jestem przekonany, że każde działanie, 

które ma za zadanie ograniczenie prędko-
ści przez kierujących, nawet jeżeli będzie 
miało dotyczyć garstki kierowców, jest 
ważne i potrzebne - przekonuje M. Dubiel.
Podobny wyświetlacz prędkości rze-

czywistej działa od wielu lat w Rawiczu. 
Urządzenie wyglądem przypominają-
ce te zamontowane w gminie Bojanowo 
zlokalizowane jest też w leszczyńskim 

Zaborowie na dojeździe do Rynku Zabo-
rowskiego od strony węzła drogowego 
Leszno-Zachód.
Zadanie zostało zrealizowane na zlece-

nie gminy Bojanowo przez firmę z Biel-
ska-Białej za nieco ponad 40.000 złotych. 
Montaż wyświetlaczy był pierwszym eta-
pem inwestycji w bezpieczeństwo, gdyż 
urząd rozważa też instalację kamer w re-
jonie skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej 309 z drogą powiatową łączącą Gó-
rę i Gostyń.
- Jest to postulat zgłoszony przez naszych 

policjantów - przyznaje burmistrz.
Nie jest tajemnicą, że monitoring spełnia 

funkcję prewencyjną, a przy okazji jest 
bardzo przydatny do namierzania prze-
stępców. Mundurowi chętnie korzystają 

z zapisów wideo podczas prowadze-
nia czynności operacyjnych, chociażby 
w przypadku ustalania trasy ucieczki zło-
dziei samochodów. Zastosowań jest wiele 
i przykładami można sypać jak z rękawa. 
Na podstawie monitoringu i rozpytania 
wśród mieszkańców zatrzymano "Mi-
kołaja", który jakiś czas temu w centrum 
Bojanowa podpalił choinkę. Nowe kame-
ry, jeżeli zostaną zainstalowane (jest to 
przewidywane w tym roku), zostaną po-
łączone z centralą bojanowskiego moni-
toringu za pośrednictwem światłowodów. 
Łącza te zapewniają stabilny obraz o wy-
sokiej jakości.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Wyświetlacz prędkości rzeczywistej przy ulicy Drzymały. Jak widac ten kierowca nie zastosował się do przepisów...
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„Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie 
wyznań. Dziedzictwo” to książka będąca zapisem wystawy prezentowanej 
w leszczyńskim muzeum. 
- Często, całkiem nieświadomie mijamy dziedzictwo w drodze do pracy czy 
szkoły. Spora część dziedzictwa spoczywa też w bibliotekach, archiwach czy 
muzeach - mówiła kurator wystawy oraz autor koncepcji i  scenariusza książ-
ki, Kamila Szymańska z Muzeum Okręgowego w Lesznie. Dzięki prezentowa-
nej wystawie cenne eksponaty mogły powrócić (na czas trwania wystawy) do 
Leszna, a publikacja zawiera opisy i reprodukcje prezentowanych muzealiów. 
Promocja książki uzupełniona była ciekawą oprawą multimedialną.

TEKST I ZDJĘCIE: MATEUSZ GOŁEMBKA

O protestantyzmie
na kartach książki

Jolanta Bartoś de-
biutowała w  2016 
roku powieścią „Nie-
pokorna”. Rok póź-
niej wydała „Jad”. 
Związana jest z Wy-
dawnictwem Lite-
rackim Białe Pió-
ro. Ma na koncie 
już pięć powieści. 
Oprócz wyżej wy-
mienionych opub-
l ikowała także : 
„Uwięzieni w Gale-
rii Lochy”, „Obłęd” 
i   jego kontynu-
a c j ę ,  c z y l i  n a j -
nowszą powieść 
„Fatum”.  K ażda 
kolejna książka 
autorki jest co-
raz  mroczniej -
sza.  Cz ytelnicy 
kochają  ją  n ie 
tylko za krymi-
n a l n ą  i n t r y g ę 
i   zbrodnię, ale 
także za bardzo 
wnikliwą anali-
zę ludzkiej psy-
chik i  i   bogatą 
warstwę obyczajową. Powieści Jo-
lanty Bartoś czyta się dosłownie jed-
nym tchem. Wspaniałe, lekkie pióro, 
bohaterowie z krwi i kości, obraz na-
szych rodzimych realiów – te wszyst-
kie elementy sprawiają, że od tych 
książek po prostu nie można się ode-
rwać . Wystarczy zajrzeć na którykol-
wiek z popularnych serwisów czytel-
niczych, by przeczytać takie opinie : 
„nie mogłam się oderwać”, „przeczy-
tałam jednym tchem”. Nie zdarzyło mi 
się jeszcze trafić na negatywną opinię 
o jakiejkolwiek książce autorki. Każda 
bohaterka wykreowana przez pisarkę 
to kobieta taka jak ja czy ty. Ta natu-
ralność ma niesamowity urok. Utoż-
samiamy się z tymi postaciami i jeste-
śmy w stanie znaleźć w nich odbicie 
nas samych. Te książki są prawdziwe, 
żywe, wyzwalają w nas cały szereg 
emocji. To jest główna siła pisarstwa 
Jolanty Bartoś. Czytelnik po prostu 
czuje, że autorka nie oszukuje, a pisa-
nie sprawia jej ogromną przyjemność. 
Niezmiernie trudno jest zaczarować 
czytelnika, sprawić, by całkowicie od-
dał się lekturze, a po jej zakończeniu 

Zbrodnia na obcasach
  Na kryminalnej mapie Polski ważną pozycję zajmuje Leszno. To tu właśnie mieszka Jolanta Bartoś - „kryminalistka” pierwszej klasy, któ-
rej najnowsza powieść „Fatum” ukazała się  w grudniu. Autorka ma rzeszę wiernych czytelników, którzy niecierpliwie czekają na kolejne 
jej książki. Na czym polega fenomen kryminałów  pisarki?

prosił o wię-
cej. Jolancie Bartoś wyśmienicie się 
to udaje. Jej twórczość jest odskocz-
nią dla całej rzeszy czytelników. Ci, 
którzy znają już jej książki wiedzą, że 
są one niczym narkotyk – po każdej 
kolejnej dawce potrzebujesz więcej. 
Przyjemny i lekki styl pisarki przypad-
nie do gustu każdemu poszukiwa-
czowi ciekawej i niebanalnej lektury. 
Obok intrygi kryminalnej Bartoś kreśli 
obraz społeczeństwa, a robi to w spo-
sób bardzo rzetelny. Jej kryminały są  
świetnie napisane. Wartka akcja, ory-
ginalna fabuła i ludzie, ich motywy 
i psychozy. Nie czytajcie Jolanty Bar-
toś wieczorami, gdyż grozi to zarwa-
niem nocy. Od tych książek po prostu 
nie można się oderwać.
Jolanta Bartoś bardzo lubi zaskakiwać 
swoich czytelników i  sprawiać, by 
podczas lektury przeżywali mnóstwo 
emocji. W swojej najnowszej powie-
ści „Fatum” nie ma litości dla swoich 
fanów. Od pierwszych stron powieść 
wciąga niczym trąba powietrzna. 
A z każdą kolejną stroną jest jeszcze 
lepiej: szybko, mrocznie i zaskakująco. 

Karolina, postać znana już z „Obłędu” 
próbuje wrócić do równowagi psy-
chicznej po pojedynku z mordercą , 
który toczyła w poprzedniej opowie-
ści. Wyjeżdża do Tybetu, gdzie odda-
je się medytacjom próbując znaleźć 
spokój ducha. Jednak gdy wraca do 
kraju okazuje się, że odzywa się jej 
tajemniczy dar. Dar widzenia krzyw-
dy porwanych i zabijanych kobiet. 
Roztrzęsiona Karolina uświadamia 
sobie, że to dopiero początek. Zno-
wu zaczynają ginąć kobiety, a w jej 
głowie ukazują się coraz straszniejsze 
wizje. Czy kobiecie uda się rozwiązać 
zagadkę tajemniczych porwań i oca-
lić kolejne ofiary? Czy poradzi sobie 
z demonami, które żyją w jej głowie? 
Niesamowita, pełna napięcia histo-
ria, która sprawi, że poczujecie au-
tentyczny strach . Ta lektura jest jak 
przejażdżka na diabelskim młynie – 
i chcesz i się boisz. A kiedy już wsią-
dziesz przed oczami stają ci urywki 
z całego życia. „Fatum” to najszybszy 

literacki diabelski młyn. Gdy już wsią-
dziesz i zapniesz pas, jesteś stracony. 
Stracony dla rodziny, przyjaciół. Pozo-
stajesz tylko ty i lektura. „Fatum” wy-
zwoli w tobie dzikie zwierzę. Gotów 
będziesz gryźć i drapać każdego, kto 
próbowałby oderwać cię od tej książ-
ki. Przepadniesz. „Fatum” to ideal-
na powieść dla miłośników dobrego 
thrillera psychologicznego.
Tym, którzy są już po lekturze naj-
nowszej powieści Jolanty Bartoś 
pozostaje oczekiwanie na kolejną 
książkę autorki. Na pewno będzie to 
mnóstwo emocji, krwi i  tajemnicy. 
Tym zaś , którzy nie znają twórczości 
pisarki zalecam jak najszybszą wizytę 
w księgarni lub bibliotece. Drugiej ta-
kiej pisarki w Lesznie nie ma. W całej 
Polsce zresztą też. Czy macie odwagę 
wkroczyć do jej świata?

TEKST:
RENATA PRZYBYSZ – BLOGERKA 

BLOG DIABEŁ POLECA
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ŻUŻEL
7 kwietnia 2019 roku – to dzień, w którym batalię o kolejny medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski rozpocznie ekipa Fogo Unii Leszno. Na początek pojedynek przed włas-
ną publicznością ze Spartą Wrocław.

Trwa sprzedaż karnetów na sezon 2019 na spotkania rundy zasadniczej PGE Ekstraligi 
Fogo Unii Leszno. Zakupu można dokonać za pośrednictwem serwisu biletowego, od-
wiedzając stronę www.bilety.ksul.pl oraz w klubowym sklepie w Galerii Leszno.

PIŁKA NOŻNA
Własny Biznes Klub ma pomóc Stainer Polonii 1912 Leszno w zwiększaniu do-
chodów i pozyskiwaniu sponsorów. Przedstawiciele klubu podpisali umowę z or-
ganizacją Partnerskie Kluby Biznesu, która wypracowała formułę współdziałania 
sportu i przedsiębiorców. W Polsce działa już 25 tego typu klubów. Z grubsza, 
w ich ramach przedsiębiorcy otrzymują możliwość mniej lub bardziej formal-
nych spotkań, a klub sportowy dochody, między innymi z tytułu składek człon-
kowskich. Przedstawiciele Polonii podkreślili, że pierwsze firmy już zadeklarowały 
przystąpienie do Polonia Biznes Klubu.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Kolejne wymagające mecze mają za sobą reprezentanci Jamalex Polonii 1912 
Leszno. Nie obyło się bez potknięcia. Najpierw w hali Trapez pokonali 85:74 Soko-
ła Łańcut, następnie w Wałbrzychu pokonali tamtejszy Górnik 62:78. Wiele emocji 
dostarczyła potyczka z ekipą z Kutna, która postawiła w Lesznie podopiecznym 
Łukasza Grudniewskiego twarde warunki. Ostatecznie gospodarze wyszli z tego 
pojedynku zwycięską ręką wygrywając 86:84. Porażka przytrafiła się w Poznaniu. 
Biofarm Basket rozbił leszczynian 78:65. Na półmetku rozgrywek Poloniści zajmu-
ją 3. miejsce w I Lidze.

FUTSAL
Idą jak burza – fotel lidera jest nasz! Trwa świetna passa piłkarzy KS Futsal Leszno. 
Wygrali dwa kolejne mecze (w Lesznie 4:1 z Futsal Club Kartuzy i na wyjeździe 1:9 
z Dragon Bojano) i po pierwszej rundzie rozgrywek I Ligi są liderem. W 11 spotka-
niach nie zaznali goryczy porażki, 10-krotnie zwyciężając i raz remisując. Apetyt 
na awans do wyższej klasy rozgrywkowej jest w Lesznie coraz większy. 

KOSZYKÓWKA KOBIET
Trzy zwycięstwa i jedna porażka – tak prezentuje się grudniowy bilans koszyka-
rek Tęczy Leszno. W Hali Trapez pokonały kolejno: Grot Pabianice 79:70, MKS MOS 
Karkonosze Jelenia Góra 77:45 i Olimpię Wodzisław Śląski 72:60. Receptę na lesz-
czynianki znalazły reprezentantki drużyny z Głuchołazów, pokonując przyjezdne 
64:53. Tęczą rok kończy na 4. miejscu w ligowej tabeli.

PIŁKA RĘCZNA
Szczypiorniści Realu Astromal Leszno ponownie potwierdzili, że są jedną z moc-
niejszych ekip w lidze. W dwóch kolejnych spotkaniach wywalczyli komplet 
punktów, dzięki czemu rok zakończyli na drugim miejscu w tabeli 1 Ligi. Pod-
opieczni Macieja Wieruckiego wygrali na wyjeździe z ASPR Zawadzkie 22:30, 
a przed własną publicznością pokonali ekipę ze Świdnicy 25:23.

MKS Real Astromal Leszno w kolejnej rundzie Pucharu Polski. W rundzie elimina-
cyjnej, po zaciętym boju, leszczynianie pokonali w hali Trzynastka gości z Zielonej 
Góry 22:21. Teraz czas na potyczkę z superligowcem.

SIATKÓWKA
Siatkarze UKS 9 Leszno rok 2018 zakończyli w dobrych nastrojach. Najpierw po-
konali na wyjeździe Salos Ostrów Wielkopolski 1:3, a następnie pewnie pokonali 
przed własną publicznością SPS Konspol Słupca 3:0. Podopieczni Jarosława Bo-
rowskiego pozostają w walce o awans do fazy play-off.

SPORTY WALKI
Ośmioro reprezentantów Polonii 1912 Leszno walczyło w XXIV Otwartych Mi-
strzostwach Województwa Lubuskiego w kickboxingu. W kategorii do 47 kg 
pierwsze miejsce zajął Aleksander Piasecki, drugi był Samir Huczko. W katego-
rii do 69 kg złoto wywalczył Hubert Kielaszewski. Wśród kobiet Weronika Sma-
gała triumfowała w kategorii do 55 kg, a Wiktoria Frąckowiak w kategorii do 
60 kg. Drugie miejsce w kategorii do 65 kg zajęła Anna Rusiecka. 
W tym samym czasie w Kaliszu boksowano w ramach Turnieju Bokserskiego 
im. Mariana Walczaka i Grand Prix Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bok-
serskiego. W ringu stanęło dwóch zawodników Polonii: Dawid Tomczak (51 
kg) i Przemysław Binienda (81 kg). Obaj triumfowali.

W Międzynarodowych Mistrzostwach Taekwondo ETA w niemieckim Halle 
z bardzo dobrej strony zaprezentowali się reprezentanci UKS Grom Leszno. 
Tomasz Olekszy wywalczył dwa złote medale, Mateusz Guzikowski krążek 
srebrny, a Wiktor Wójcik dwa brązowe. W gronie pań mistrzostwo wywalczyła 
Dorota Wełyczko. Dwa srebra dorzuciła Zuzanna Tomaszewska, a srebro i brąz 
Jagoda Lorych.

BIEGI
W Krzywiniu po raz kolejny biegano z fartuchami. W trzeciej edycji imprezy udział 
wzięło w sumie około tysiąca osób, w tym czterysta dzieci. Dorośli zmagali się 
z pięciokilometrową trasą. Najszybciej linię mety przekroczył Szymon Krawczyk 
z Leszczyńskiej Akademii Biegowej.

W Dominicach zorganizowano drugą edycję crossu śladami Bartka z Piekła. Bie-
gacze rywalizowali na dystansie 10 kilometrów (najszybsi byli Dawid Lipowy 
wśród mężczyzn i Marta Murawska wśród kobiet) i 5 kilometrów (najszybsi byli 
Patryk Musielak i Gosia Kajdas), a zwolennicy nordic walking na dystansie 5 kilo-
metrów (najszybsi byli Sławomir Rosadziński i Marysia Przybyłek). W sumie w im-
prezie wzięło udział ponad 100 osób.

Jak co roku na ulicach Leszna zorganizowano Bieg Gwiazdkowy. W tegorocznej 
edycji udział wzięło blisko 250 osób, w tym uczniowie z Leszna, Święciechowy 
i Nietążkowa. Do pokonania mieli trasę liczącą 1600 metrów. Imprezę zorganizo-
wał Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Lesznie.

KRĘGLARSTWO
Zmarł Zbigniew Zasieczny, utytułowany zawodnik i trener Polonii 1912 Lesz-
no, a także trener reprezentacji. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. honoro-
wą odznaką Światowej Federacji Kręglarskiej. Niech spoczywa w pokoju.

We Wronkach odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w sprintach 
i tandemach mieszanych. Reprezentanci Polonii 1912 Leszno wywalczyli 
dwa brązowe krążki: Anna Chwastyniak i Mateusz Klecha w tandemach oraz 
Monika Leciejewska w sprincie.

Warto zamówić reklamę w "Leszczyniaku"
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TEKST: MICHAŁ DUDKA
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Do gabinetu podologicznego PO-
DOlove często zgłaszają się osoby 
uskarżające się na nawracające zro-
gowacenia i bóle z nimi związane. 

Najczęściej okazuje się, że Osoby te 
korzystały wcześniej z różnych metod 
oczyszczania zrogowaceń. W wyniku 
braku wiedzy nt. przyczyn powstawa-
nia hiperkeratoz panuje błędna opinia 
o niewłaściwie wykonanych zabie-
gach usuwania odcisków lub modze-
li, ponieważ zmiany nadal wracają. 
„I będą wracać dopóki nie wyelimi-
nujemy ich przyczyny" – powtarzam 
za każdym razem swoim Pacjentom, 
rozpoczynając wyjaśnianie problemu.
Modzele i odciski to objawy.
Są to hiperkeratozy, czyli zmiany bę-

dące wynikiem nadmiernego rogowa-
cenia w miejscach przeciążonych, ob-
jętych nadmiernym uciskiem.
Przeciążania stóp mają z kolei róż-

ną etiologię. Mogą być wynikiem 
wad postawy, układu ruchu, deforma-
cji, urazów, noszenia niewłaściwego 
obuwia, itd. Co zrobić by pozbyć się 
problemu na stałe?
W zależności od stanu i zaawan-

sowania problemu, tj. przyczyny są 
możliwości zniwelowania proble-
mu, wstrzymanie jego postępowa-
nia lub doraźne stałe zaopatrywanie 
poprzez działania odciążające; są to 

najczęściej:
- dobór właściwego obuwia, do-

pasowanego do kształtu stopy 
(w przypadku zaawansowanych de-
formacji zaleca się zaprojektowa-
nie i wykonanie indywidualnego 
obuwia)
- indywidualnie zalecone przez spe-

cjalistę (najczęściej fizjoterapeutę, 
specjalizującego się w biomechani-
ce chodu) ćwiczenia
- indywidualne wkładki

Metody usuwania odcisków, 
modzeli:
- podologiczne oczyszczanie, tj. me-

chaniczne usuwanie nadmiaru masy 
rogowej (metoda bezbolesna, niewy-
magająca okresu rekonwalescencji, 
natychmiastowa ulga, nie pozostawia 
blizny)
- resekcja chirurgiczna (zabieg wy-

konywany pod znieczuleniem miej-
scowym, wymaga kilkutygodnio-
wego okresu rekonwalescencji, po 
zabiegu w miejscu usuwanej zmiany 
pozostaje blizna)
- wymrażanie ciekłym azo-

tem (wymaga kilku tygodniu 

rekonwalescencji, nie pozostawia 
blizny)
Niezależnie od metody oczyszcze-

nia zmian, zrogowacenia będą wra-
cać w okresie uzależnionym o siły 
przeciążenia. Im mniejszy ucisk, tym 
wolniej powracający problem. Jeżeli 
zaawansowanie przyczyny jest więk-
sze, tj. większy nacisk, tym szybciej 
zrogowacenia pojawią się ponownie.

Przypadek PODOlove:
Pacjentka zgłosiła się z dużym bó-

lem w okolicy śródstopia. W wy-
wiadzie okazało się, iż odcisk, będą-
cy przyczyną bolesności pojawił się 
ponad 20 lat temu, a Pacjentka dotąd 
nie miała wykonywanych żadnych 
zabiegów, które odciążałyby Ją od 
bólu. Po jednym zabiegu okazało się, 
iż Kobieta mogła stanąć swobodnie 
na całej stopie bez żadnego dyskom-
fortu. Zabieg odbył się bezboleśnie.
Na załączonym kolażu zdjęć, wi-

doczny jest stan przed zabiegiem (1), 
bezpośrednio po zabiegu (2), oraz po 
wizycie kontrolnej, kilka tygodni od 
pierwszej wizyty (3).

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Modzel i odcisk to objawy

(4/2019)

REKLAMA
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REKLAMA

Pięknie wygląda teraz ulica 
Juliusza Słowackiego, czy-
li alejka, która do niedawna 
zdecydowanie nie zachęca-
ła do spacerów nie tylko ze 
względów estetycznych, ale 
też z uwagi na niskie poczucie 
bezpieczeństwa pieszych.

Teraz to zupełnie co innego. 
Trakt biegnący od ulicy Naruto-
wicza do Mickiewicza, na tyłach 
miejskich wałów, stał się perełką 
małej architektury przykuwając 
wzrok nie tylko pieszych, ale też 
rowerzystów. Miejsce to zyska-
ło zupełnie nowe nasadzenia, 
piesi mogą spocząć na chwilkę 

na eleganckich ławkach, a ro-
werzyści przemknąć na dwóch 
kółkach po gładkiej nawierzchni 
podziwiając zrewitalizowane wa-
ły i zieleń, która wybuchnie pew-
nie na wiosnę. Inwestycja została 
zrealizowana w ramach projek-
tu "Zielone Leszno - odbudowa 
ekosystemu miasta szansą na 
zdrowsze i bezpieczniejsze życie" 
i kosztowała 2.100.000 złotych. 
Miasto otrzymało dofinansowa-
nie na ten cel z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zrewitalizowana alejka oddana do użytku
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Dzięki nim jesteśmy u siebie
W czwartek, 27 grudnia, na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie odbyły się obchody 100-lecia wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. W powstańczej kwaterze, pod pomnikiem poświęconym bohaterom, oddano hołd tym, dzięki którym Wielkopol-
ska jest dziś częścią naszego kraju.

W uroczystości udział 
wzięły liczne delega-
cje szkolne, samorzą-

dowe, a także zwykli mieszkańcy, 
którzy przyszli oddać cześć po-
wstańcom. Wiceprezydent Lesz-
na Piotr Jóźwiak przypomniał, że 
zryw niepodległościowy rozpo-
czął się wizytą Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Poznaniu, co mia-
ło miejsce 26 grudnia 1918 roku. 
Powstanie wybuchło nazajutrz, 
opanowując Poznań, a następ-
nie miasta położone bliżej i nieco 

dalej od stolicy Wielkopolski.
- Te 123 lata zaborów to był 

okres nieustannej konspira-
cji - przypomniał wiceprezydent 
Jóźwiak.
Powstanie Wielkopolskie, któ-

re wybuchło w 1918 roku by-
ło zwieńczeniem wcześniejszych 
prób odzyskania niepodległo-
ści, jakie zostały podjęte jeszcze 
w XIX wieku. Tym razem okaza-
ło się zwycięskie, chociaż Leszno 
nie od razu powróciło w granice 
Polski.

Wiceprezydent zauważył, że 
z Polski próbowano uczynić pań-
stwo o niewielkim znaczeniu, po-
zbawione kluczowych regionów. 
Takim kluczowym obszarem by-
ła Wielkopolska, która - trafiając 
w wyniku zrywu do macierzy - 
uczyniła nasz kraj jednym z więk-
szych w ówczesnej Europie. Po-
wstanie było impulsem, który 
17 stycznia 1920 roku doprowa-
dził do tego, że również Lesz-
no stało się miastem polskim. Tu-
taj nie było walk ze względu na 

stacjonujący w mieście silny gar-
nizon niemiecki, ale z Leszna re-
krutowali się powstańcy. O takich 
ruchach wiedział zaborca pru-
ski, który doprowadził do aresz-
towania znamienitych Polaków, 
mieszkańców Leszna, takich jak 
mecenas Adam Ruszczyński oraz 
Bronisław Świderski.
Przypomnijmy, że niedaleko mia-

sta przebiegał front południowo-
-zachodni znany szerzej jako Gru-
pa Leszno. Właśnie ona stworzyła 
podwaliny pod 55. Pułk Piechoty 

oraz 17. Pułk Ułanów Wielkopol-
skich. Kto wie, gdzie znalazłaby 
się Wielkopolska i Leszno, gdy-
by nie Powstanie Wielkopolskie? 
Jeżeli, wzorem Warmii i Mazur, 
przeprowadzo by tutaj plebis-
cyt, ze względu na strukturę na-
rodowościową (przeważali Niem-
cy), jego wynik byłby pewnie 
przesądzony. A tak dziś jesteśmy 
u siebie.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Dzięki nim jesteśmy u siebie
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na styczniowe dni

:-)

Rodzina siedzi przy stole. Mały Tomek pyta 
się taty: 
- Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę 
mówi: 
- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie...

:-)

- Co byś powiedziała na kolację u mnie, 
dziś wieczorem? Może o 19?
- Z przyjemnością. Będę punktualnie o 19.
- Bądź o 17:00, żebyś zdążyła zrobić...

:-)

- Byłeś dzisiaj u dyrektora w sprawie 
podwyżki? 
- Byłem.
- Powiedziałeś, że jak jej nie dostaniesz, to 
się zwolnisz z pracy?
- Powiedziałem.
- Co on na to?
- Zawarliśmy kompromis. On mi nie da 
podwyżki, a ja się nie zwolnię.

:-)

Rozmawia dwóch więźniów. 
- Myślisz, że twoja żona dochowa wierno-
ści i nie porzuci cię jak tu siedzisz?
- Nie! Moja żona to wspaniała kobieta! Po 
pierwsze kocha mnie, po drugie jest szla-
chetna i wierna, a po trzecie też siedzi...

:-)

Szef wrócił z lunchu w bardzo dobrym hu-
morze i zwołał wszystkich pracowników, 
by wysłuchali kilku dowcipów, które usły-
szał. Wszyscy śmiali się do rozpuku, oprócz 
jednej dziewczyny. 
- O co chodzi? - przyczepił się szef. - Nie 
masz poczucia humoru?
- Nie muszę się śmiać - odpowiedziała 
dziewczyna. - Odchodzę w piątek...

:-)

Żona wraca do domu nad ranem. Mąż ot-
wiera drzwi: 
- Gdzie byłaś? - wrzeszczy. - Miałaś wrócić 
o 21, a jest 2 w nocy?!
- Parkowałam kochanie.

:-)

- Jak czuje się ogórek w śmietanie?

- Mizernie.

:-)

Rozmowa kumpli: 
- Chyba rozwiodę się z żoną...
- Czemu?!
- Bo cały czas szwenda się po knajpach!
- Czyli że pije?
- Nie! Łazi za mną!

:-)

- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - py-
ta ksiądz na lekcji religii. Dzieci kolejno 
odpowiadają:
- Trzeba pomagać rodzicom!
- ... być dobrym!
- ... chodzić do kościoła!
A Kazio woła: 
- Trzeba umrzeć!

:-)

- Kupiłem żonie futro i już się miesiąc do 
mnie nie odzywa – mówi koleś do kolesia.
- Dlaczego?
- No, taka była umowa...

:-)

Kana Galilejska, ranek po weselu. Ludzie 
leżą z błędnym wzrokiem na stołach i pod 
stołami. Jeden z biesiadników podnosi 
głowę i mówi: 
- Eeej, poślijcie kogoś po wodę - tylko bła-
gam, nie Jezusa!

:-)

Na lekcji nauczycielka do Jasia: 
- Twój tatuś będzie miał przez ciebie si-
we włosy! Niech no tylko na zebranie 
przyjdzie...
Jasiu na to, jak gdyby nigdy nic: 
- Ale się będzie cieszył! Teraz jest łysy!

:-)

Mocno pijany facet wraca do domu. Idzie 
i bardzo się zatacza. W ogóle nie kontak-
tuje, co się dzieje wokół niego. Postano-
wił sobie skrócić drogę idąc przez park. 
Idzie, idzie... i nagle łup w drzewo. Wstaje, 
otrzepuje się i mówi „Cholera!”. Idzie dalej 
i uderza w kolejne drzewo. Wstaje, otrze-
puje się i mówi „Cholera!” Sytuacja powta-
rza się kilka razy. Wreszcie, leżąc na ziemi, 
rzuca: „Cholera! Poczekam aż ta chołota 
przejdzie!”.



41# ROZRYWKA

HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Rok zaczniesz z głową pełną planów, gorzej z tym, że większość 
z nich szybko spłonie wraz z twoim słomianym zapałem. Wybierz 
tylko to na czym faktycznie będziesz mógł się skupić, a już w tym 
miesiącu zobaczysz efekty.

Byk (20.04 - 20.05)
Początek miesiąca możesz zacząć jakaś infekcją, nie czekaj aż sa-
mo przejdzie, tylko działaj kiedy pojawią się pierwsze objawy. W fi-
nansach może być ciężko dopiąć miesiąc. Postaraj się o racjonalizm 
w wydatkach, a wszystko zacznie się układać.

Bliźnięta (21.05-20.06)
W tym miesiącu tak czy inaczej będziesz zmuszony do wizyty u spe-
cjalisty. Dobry nastrój z grudnia będzie ci towarzyszył przez więk-
szość miesiąca. Postaraj się jak najmocniej niwelować skutki stresu, 
którego główną przyczyną będzie praca.

Rak (21.06 - 22.07)
Miesiąc znacznie spokojniejszy, choć też nie zabraknie nowego. Do 
wszystkiego dokładnie się przygotuj, aby nie okazało się, że czegoś 
ci nagle zabraknie. W zdrowiu bardzo uważaj na urazy kończyn dol-
nych i kręgosłupa.

Lew (23.07 - 22.08)
Początki stycznia będą dla ciebie nieco stresujące, możesz się mio-
tać w swoich decyzjach i poczynaniach. Druga połowa miesiąca 
przyniesie ci wiadomości, które na pewno szybko uda ci się wyko-
rzystać na swoją korzyść.

Panna (23.08 - 22.09)
Styczeń będzie dobrym miesiącem dla ciebie na inwestowanie, na 
kupowanie i na wszelkiego rodzaju wydatki dotyczące domu. Bę-
dziesz miał nosa do dobrych interesów. W pracy postaraj się o więk-
sze zaangażowanie.

Waga (23.09 - 22.10)
Rok rozpoczniesz nieco leniwie, jednak nie znaczy to abyś komplet-
nie spoczywał na laurach. Poświęć ten czas na inwestowanie w sie-
bie i przygotowanie się do powrotu do rzeczywistości.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Twoje wcześniejsze poczynania teraz dadzą o sobie znać, dlate-
go w zależności w którą stronę poszedłeś, tak spędzisz ten miesiąc. 
W pracy postaraj się o więcej luzu, bo szybko wyczerpiesz swoje 
baterie.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Poczujesz dużą potrzebę spełnienia się w czymś innym niż dotych-
czas robiłeś. Zanim jednak podejmiesz się działania, zamknij do 
końca swoje sprawy, inaczej będą ci przeszkadzać w osiągnięciu 
twojego celu.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Pojawią się w tym miesiącu nowe znajomości, które niewątpliwie 
będą również pomocne w życiu zawodowym. Nie wymuszaj na so-
bie i innych pewnych zachowań, bo szybko może się okazać, że twój 
plan spełznie na niczym.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Większość miesiąca poświęcisz dla rodziny i rodzinnych spraw. 
Nie daj się długo prosić o zorganizowanie dla kogoś prezentu czy 
niespodzianki. Bardzo uważaj na wszelkiego rodzaju upadki czy 
stłuczenia.

Ryby (19.02 - 20.03)
Nie próbuj gonić białego królika. Dotyczy to każdej dziedziny two-
jego życia, nie unieszczęśliwiaj się na siłę tworzeniem sobie celów, 
których nie jesteś w stanie osiągnąć. Zainwestuj więcej w siebie.

Horoskop klasyczny na styczeń 2019 r. 
opracowała wróżka Nadija
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"Lagom", czyli o tym, jak żyć w harmonii…
Nowy rok to czas noworocznych postanowień. Obiecujemy, że będziemy w 2019 roku uprawiać więcej sportu, rzucimy palenie lub w 
końcu wyjedziemy w podróż życia. A może postanowimy sobie, że w 2019 roku będziemy żyć zgodnie z regułami szwedzkiego "lagom"?

Po polsku

Termin "lagom" można przetłumaczyć 
na język polski, jednak nie dosłownie. Le-
piej powiedzieć, że "lagom" to po prostu 
sztuka robienia wszystkiego “w sam raz”, 
“akurat”, “nie za dużo, nie za mało”, “wy-
starczająco”. Pojawiły się u Państwa pew-
ne skojarzenia z innym, skandynawskim 
słówkiem? Dobrze Państwo pamiętacie. 
Dokładnie rok temu pisałem o duńskim 
"hygge". To jednak coś zupełnie innego. 
"Hygge" opierało się na robieniu wszyst-
kiego tak, aby było przytulnie lub spra-
wiało wewnętrzną radość. "Lagom" nato-
miast pochodzi ze Szwecji i nie narzuca 
żadnych uczuć emocjonalnych. Należy 
postępować tak, aby zachować umiar, ale 
to już od ciebie zależy, czy będziesz z te-
go powodu szczęśliwy, czy nie. Na pew-
no postępując zgodnie z "lagom" będziesz 
zdrowy oraz unikniesz wielu zagrożeń. 

"Lagom" a pogoda

Pewien Szwed powiedział kiedyś, że nie 
każdy, kto postępuje zgodnie z "lagom" 
jest Szwedem, ale każdy Szwed postępuje 
według "lagom". Naród szwedzki już od 
kilkunastu lat nigdy nie wypada z pierw-
szej dziesiątki najszczęśliwszych ludzi na 
świecie. Polak analizujący taki ranking 
zapewne, słusznie, zastanawia się jak to 
możliwe. Przecież w Szwecji jest zawsze 
okropna pogoda, więc ludzie muszą być 
smutni. Otóż nie. W niektórych częściach 
Konungariket Sverige potrafi padać przez 
kilkanaście dni pod rząd. Szwed, zgod-
nie z regułami "lagom", cieszy się. Otóż 
w końcu ma okazję, aby posprzątać trochę 
w domu, nadrobić czytanie książek lub 
oglądanie filmów z rodziną. Zdarza się, że 
na południu w lipcu robi się naprawdę go-
rąco oraz - co jest bardziej uciążliwe - nie-
samowicie duszno. Oczywiście nikt nie 
będzie narzekał - można przecież popły-
wać w jeziorze. Najważniejsze, aby nie 
narzekać - na pogodę i tak żaden człowiek 
nie ma wpływu. 

"Lagom" a poczucie szczęścia

Szwed generalnie nie jest hurraoptymi-
stą, ale potrafi czerpać radość z każdej 
rzeczy. Spacerując po Nykoping spo-
tykam najczęściej osoby, które nie są 
uśmiechnięte od ucha do ucha. Zasad-
niczo nie wyglądają na szczęśliwe. Wy-
starczy jednak tylko przywitać się, aby 

Tradycyjny szwedzki domek. Coraz częściej zdarza się, że domek buduje samodzielnie głowa rodziny.

Przerwa na kawę i ciasteczka to wręcz rytuał i stały punkt dnia.

zobaczyć w ich oczach ogromne ciepło 
oraz serdeczność. Poczucie szczęścia 
nie polega na ciągłym okazywaniu ra-
dości, lecz najczęściej właśnie na zwy-
kłym zadowoleniu, nierzadko z drob-
nych rzeczy. Na tym właśnie polega 

"lagom", czyli na umiarkowanym za-
chowaniu. Zadowolenie z życia oparte 
na drobnych rzeczach jest lepsze, ponie-
waż tak naprawdę zawsze znajdziemy 
coś, co sprawi, że nasz dzień będzie 
lepszy. 

"Lagom" a dom

Zasadniczo wystarczy otworzyć dowolny 
katalog Ikea, aby zrozumieć "lagom" wy-
strój wnętrz. Przede wszystkim najważ-
niejsza jest równowaga. Fototapeta wy-
gląda pięknie, ale tylko na jednej ścianie. 
Pamiątki z podróży tak, ale nie w ogromnej 
ilości. Wnętrze urządzone zgodnie z zasa-
dami "lagom" nie będzie sprowadzone do 
minimalizmu, lecz do równowagi. Oczywi-
ście to nie wszystko. Należy także pamiętać 
o naturze. Dwie małe roślinki będą w sam 
raz. Kije do hokeja ustawione w kącie pod-
kreślą nasz pozytywny stosunek do spor-
tu. To także jest "lagom", czyli równowa-
ga między naszym życiem a życiem natury. 
Szwecja jest jednym z bogatszych państw 
w Europie, jednak czasami trudno zauwa-
żyć bogactwo Szwedów. Budują domy, 
które są bardzo drogie, ale tylko z racji wy-
korzystywania ekologicznych materiałów 
oraz wysoko zaawansowanej technologii. 
Na pewno jednak nie wyglądają na luksu-
sowe - nie są to wille lub ogromne rezyden-
cje. Są skromne, nierzadko małe. W koń-
cu najważniejsza jest równowaga między 
naszymi potrzebami, a “luksusowością” 
domu. 
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"Lagom", czyli o tym, jak żyć w harmonii…

Szwedzi są patriotami, dlatego maszty z flagą można spotkać na każdym 
kroku.

"Lagom" a styl życia

"Lagom" stało się popularne na świe-
cie dzięki skandynawskiemu wystrojo-
wi wnętrz, ale w Szwecji dotyczy ono tak-
że innych sfer życia. Statystycznie Szwed 
w pracy spędza około 8 godzin dziennie. 
Należy jednak pamiętać, że w czas pracy 
wliczona jest jedna ok. 45- minutowa prze-
rwa oraz dwie krótsze. Co więcej, jeśli pra-
cownik ukończy wszystkie przewidzia-
ne na dany dzień zadania, może wcześniej 
wyjść z pracy. Bardzo często zdarza się, że 
każdy dzień rozpoczyna się od wyznacze-
nia zadań na dany dzień. Warto podkreślić, 
że żaden Szwed nie przynosi pracy do do-
mu lub nie zostaje w niej dłużej. Nie uda-
ło się ukończyć wszystkich zadań? Uda się 

oraz prawie najmniej wydają na produk-
ty spożywcze - oczywiście proporcjonalnie 
względem zarobków. Wszak inaczej było-
by dokładnie na odwrót - popularny baton, 
który w Polsce kosztuje 2 złote, w Szwecji 
kosztuje około 12 złotych.

"Lagom" w Polsce w 2019 roku

"Lagom" to bardzo prosta filozofia opie-
rająca się na równowadze oraz postępo-
waniu tak, aby było w sam raz. Czy da 
się ją zastosować w Polsce? Oczywiście, 
że tak! Nowy rok to idealny moment, aby 
zmienić nieco swoje nastawienie do ży-
cia. Styczniowa lub lutowa aura nie bę-
dzie ładna, ale z drugiej strony nawet z zi-
mowej pogody można czerpać radość. 

jutro. W końcu trzeba postępować zgodnie 
z "lagom" - zachować równowagę między 
pracą a czasem wolnym. Szwedzi general-
nie nie uczestniczą w wyścigu szczurów. 
Dlaczego? Właściwie nie ma sensu w nim 
uczestniczyć. Przede wszystkim szef nie 
zarabia dużo więcej od pracownika. Pra-
cownik zarabia dokładnie tyle, ile potrze-
buje na utrzymanie siebie i swojej rodziny. 
Warto też podkreślić, że Szwedzi najwięcej 
w Europie odkładają “na czarną godzinę” 

Warto podkreślić, że żaden Szwed nie przynosi pracy do do-
mu lub nie zostaje w niej dłużej. Nie udało się ukończyć 
wszystkich zadań? Uda się jutro. W końcu trzeba postępo-
wać zgodnie z "lagom" - zachować równowagę między pra-
cą a czasem wolnym.

Choćby wyjeżdżając w góry lub spędza-
jąc czas wolny w domowym zaciszu. Pra-
ca oczywiście jest bardzo ważna, jednak 
w życiu liczy się także rodzina oraz włas-
ne zainteresowania. Stosując się do "la-
gom" masz pewność, że robisz wszystko 
dokładnie w sam raz! Gott nytt år!*

*Szczęśliwego nowego roku!

TEKST: KAMIL DUDKA
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Spokój klasztoru na Świętym Krzyżu
Bywali tutaj królowie, chociaż historia z tym miejscem nie zawsze obchodziła się łaskawie. W gęstym lesie prowadzącym na szczyt 
Świętego Krzyża warto się zatrzymać, aby podziwiać przyrodę, a pomiędzy drzewami krajobraz ziemi świętokrzyskiej.

Poranek taki rześki, zasnuty mgłami 
i przepełniony głęboką ciszą lasu. 
Puszcza jodłowa tylko gdzienie-

gdzie odzywa się szelestem igieł i jakimś 
odległym powiewem wiatru, co dmie 
w gołoborza, co muska zwaliste kamie-
nie, które tyle mogą opowiedzieć o tym 
miejscu. Latem wędrowiec znajdzie w le-
sie cień i przyjemne świeże powietrze, 
a jesienią zachwyci się barwnymi liśćmi 
mieniącymi się we wstającym słońcu.
Przewodnikiem prowadzącym na gó-

rę jest światełko strzelistej wieży telewi-
zyjnej wybudowanej na szczycie tej góry. 
Latem skryte w gęstwinie zieleni, jesie-
nią trochę lepiej widoczne, a zimą zupeł-
nie dominujące ponad koronami drzew.
Święty Krzyż to takie miejsce dziwne 

o wielu nazwach. Zwany jest także Ły-
są Górą albo Łyścem. Wszystko sprowa-
dza się do gołoborzy, które tak urządziły 
górę przez tysiąclecia. A lasem, w daw-
nych czasach nieprzebytym, zachwycał  
się Stefan Żeromski i jego opisy zawierał 
w swoich powieściach.
Łysa Góra od dawien dawna rozpala-

ła emocje miejscowych. Wyniesiona, do-
minująca w krajobrazie, widoczna z wie-
lu kilometrów na tej ziemi pofałdowanej 
stawała się dla wielu miejscem magicz-
nym, gdzie dzieją się rzeczy przedziwne. 
Być może z tego powodu uprawiano na 
niej kult religijny w czasach odległych, 
kiedy jeszcze nikt nie myślał na tych te-
renach o chrześcijaństwie. U podnó-
ża Łysej Góry dominowały dobre gle-
by, dlatego chętnie w jej bliższych i nieco 
dalszych rejonach osiedlali się ludzie. 
W cieniu góry o wysokości 595 metrów 
nad poziomem morza rozwinęło się także 
hutnictwo, a wokół niej - do dzisiaj - za-
chowały się fragmenty wału kultowego 
pochodzącego najprawdopodobniej z VI-
II lub IX wieku naszej ery.

***

Klasztor opactwa benedyktynów na 
Świętym Krzyżu, czyli na Łysej Górze, 
został założony już w czasach chrześ-
cijańskich, prawdopodobnie około XII 
wieku. Tak powiadają współcześni histo-
rycy, którzy uważają, że ufundował go 
Bolesław Krzywousty. Wedle tradycji be-
nedyktyńskiej pierwsi mnisi na Świętym 
Krzyżu pojawili się około roku 1000, 
a z Czech miała ich sprowadzić Dąbrów-
ka. Takie zapisy znalazły się między 

Widok ze Świętego Krzyża.

innymi w kronice Jana Długosza.
Różne koleje losu przechodził świę-

tokrzyski klasztor. Został splądrowany 
przez Tatarów, którzy zamordowali za-
konników, a prawie dwa wieki później 
napadli go Litwini. Najlepszy okres przy-
pada na panowanie Jagiellonów, wów-
czas pieczę nad klasztorem objął król 
Władysław Jagiełło. Z biegiem czasu 
kompleks benedyktyński był rozbudo-
wywany, chociaż w kolejnych wiekach 
nie uniknął zdarzeń, które doprowadzi-
ły do jego dewastacji. Na początku XIX 
wieku zaborca rosyjski dokonał kasa-
ty zakonów i nie oszczędził też klaszto-
ru świętokrzyskiego. Wywieziono stąd 

przedmioty liturgiczne, a najbardziej 
wartościowe z punktu widzenia kul-
tu religijnego relikwie Drzewa Krzyża 
Świętego zostały przeniesione niedale-
ko klasztoru - do kościoła w położonej 
u podnóża góry Nowej Słupi.
Kiedy w 1831 roku zgasło powstanie li-

stopadowe, klasztor odwiedził Adam 
Czartoryski, który wygłosił w nim po-
rywającą mowę. Po jego śmierci, na po-
lanie u stóp kompleksu, mieszkańcy 
ku pamięci tego człowieka usypali ko-
piec. Okres powstania styczniowego to 
czas, gdy w klasztorze stacjonowali po-
wstańcy, a w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku zabudowania stały się wię-
zieniem. Poważne zniszczenia klasztoru 

odnotowano w wieku XX w wyniku 
I wojny światowej, a w latach trzydzie-
stych zabudowania oraz relikwie Drze-
wa Krzyża Świętego zostały przekazane 
Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokala-
nej. II wojna światowa ponownie odcis-
nęła piętno na klasztorze, gdyż lotnictwo 
III Rzeszy doprowadziło do częściowe-
go zburzenia pięknie położonego klasz-
toru. Wojna była dla zakonników okrutna 
- część z nich została zatrzymana przez 
gestapo, a niektórzy zginęli z rąk hitle-
rowców. Zbrodniarze zamienili następ-
nie zabudowania klasztorne na obóz za-
głady, katując w nim jeńców radzieckich. 
Ich ciała zakopywano na pobliskiej pola-
nie. Podobno spoczęło tutaj 6000 osób.

***

O magicznej mocy Świętego Krzyża by-
li przekonani polscy królowie. Przyjeż-
dżał do tego miejsca wspomniany już 
Władysław Jagiełło, który przed wojną 
z Krzyżakami w 1410 roku wznosił mod-
litwy próbując wyjednać łaskę zwycię-
stwa nad nieprzyjacielem zagrażającym 
państwowości. Miejsce upodobali sobie 
także Zygmunt I i Zygmunt III, a każdy 
z królów przywoził do klasztoru cenne 
przedmioty. Trudno zliczyć wszystkich 
znamienitych gości, którzy bywali na tej 

Zabudowania klasztorne.
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Spokój klasztoru na Świętym Krzyżu
górze, pozostawiając w rękach zakonni-
ków różne dary.
Skoro królowie zachwycali się tym 

miejscem, także my spróbujmy się nim 
zachwycić. Wchodzimy do góry leśną 
drogą od strony Huty Szklanej i nasłu-
chujemy puszczy jodłowej, która po ci-
chu opowiada różne ciekawe rzeczy. 
A to o dawnych czasach, a to trochę bar-
dziej bajecznie o świętokrzyskich cho-
chlikach, które kryją się wśród starych 
drzew. Przyjemnie i niedaleko na szczyt. 
Góra nie jest wymagająca, dlatego war-
to wspiąć się tutaj samodzielnie. Moż-
na skorzystać z drogi leśnej albo z asfal-
tu, który prowadzi do samego klasztoru. 
Wejście jest możliwe też od Nowej Słu-
pi, czyli drogą, którą prawdopodob-
nie wchodził do klasztoru Władysław 
Jagiełło.

***

Warto pobyć na górze i zerknąć na oko-
licę z innej perspektywy. Używając lor-
netki można podziwiać najdalsze zakątki 

ziemi świętokrzyskiej oraz pobliskie 
Kielce, z których zresztą da się dojechać 
tutaj na mszę świętą miejskim autobu-
sem. Najpiękniejsze widoki rozpościerają 
się z wieży. Wejście na nią dostępne jest 
dopiero od kilku lat, gdyż wieża przeszła 
rekonstrukcję. Została zburzona jeszcze 
w 1914 roku wskutek działań wojennych.
Na Świętym Krzyżu jest co oglądać. 

Każda część zabudowań ma swoją hi-
storię, a najwspanialsze - moim zdaniem 
- są klasztorne krużganki, z których bi-
je spokój. Warto przyjrzeć się furcie, tak 
zwanemu "czarnemu ołtarzowi" w po-
łudniowej części krużganków, bazylice 
Świętej Trójcy czy Kaplicy Oleśnickich. 
W tym miejscu przechowywane są re-
likwie Drzewa Krzyża Świętego. Niech 
Święty Krzyż, jak i Góry Świętokrzyskie, 
będą planem na pierwsze ciepłe wiosen-
ne dni. Wchodząc na górę nasłuchujcie 
opowieści puszczy jodłowej.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Krużganki klasztorne to miejsce wyjątkowe, gdzie można obcować z historią.
AUTOPROMOCJA
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Włamanie do szkoły, król wysyła swoje żony do Paryża, a turyści z Francji spędzają kilka dni w irku-
ckim pubie. Prawie pół wieku temu Piekarski plecie na mękach, a czytelnicy "Leszczyniaka" zastana-
wiają się, dlaczego księża prawosławni noszą brody. 

Niezapowiedziany gość

Sven niepewnym krokiem zmierzał w kierunku szkoły w swo-
im rodzinnym Molndal. Na dzisiaj został zaplanowany spraw-
dzian z języka angielskiego. Wczoraj jednak jego ulubiona 
drużyna hokejowa rozgrywała mecz, więc Sven nie zdążył się 
nauczyć. Zbliżając się do szkoły, zauważył coś dziwnego… 
przed budynkiem stały co najmniej trzy radiowozy policyjne! 

Okazało się, że do szkoły ktoś się włamał, a następnie zabary-
kadował się w klasie, w której odbywają się lekcje języka an-
gielskiego. Włamywaczem był… łoś. Niestety był bardzo agre-
sywny, prawdopodobnie ze stresu, dlatego trzeba było go 
uśpić. Co ciekawe, łosie coraz częściej włamują się do najróż-
niejszych budynków. Na początku grudnia łoś wtargnął przez 
drzwi tarasowe do jednorodzinnego domu, a następnie prze-
straszył (prawie na śmierć) małżeństwo w podeszłym wieku, 
które akurat ucięło sobie drzemkę. 

Żony monarchy absolutnego

Pamiętacie monarchę absolutnego Mswati III? Dokładnie! To 
właśnie on w dniu swoich 50. urodzin zmienił nazwę swojego 
królestwa z Suazi na Eswatini. Mswati III słynie z dziwnych po-
mysłów. W 1996 roku powołał komisję, która miała przygoto-
wać projekt nowej konstytucji oraz wprowadzić demokrację 
przedstawicielską. Zespół, złożony z kilkudziesięciu eksper-
tów, pracował bardzo ciężko przez 5 lat, aż wkrótce nastąpił 
przełom. Komisja odkryła, że… obywatele nie oczekują żad-
nych zmian. Mswati III podpisał dekret, w którym stwierdził, że 
wszystko zostaje tak jak było. Równie ciekawe jest jego życie 
towarzyskie. Według nieoficjalnych informacji posiada nawet 
5 żon, które regularnie podróżują do Paryża na zakupy. Co wię-
cej, wydatki te są wliczone w… budżet Eswatini! 

Rekordowe zyski pubu w Irkucku

Doskonale pamiętam zniecierpliwienie pasażerów na lotni-
sku w Lizbonie, gdy okazało się, że lot do Polski został opóź-
niony o dwie godziny. Zdecydowanie gorzej mieli pasażero-
wie samolotu Boeing 777-300 Air France lecącego z Paryża do 
Szanghaju. Siedem godzin po starcie, gdy samolot znajdował 

się nad granicą Rosji z Mongolią, w kokpicie pojawił się dym. 
Pilot natychmiast zdecydował o lądowaniu awaryjnym w Irku-
cku. Usterkę próbowano naprawić, jednak awaria okazała się 
poważna. Z drugiej strony pasażerowie nie mogli opuścić sa-
molotu, ponieważ… żaden z nich nie posiadał rosyjskiej wi-
zy. Załoga samolotu wynegocjowała jednak, aby pasażero-
wie zostali przetransportowani do hotelu w centrum Irkucka. 
Wcześniej jednak zostali bardzo dokładnie przeszukani oraz 
zatrzymano ich dowody tożsamości i bagaże. Linie lotnicze Air 
France natychmiast wysłały drugi samolot po pasażerów, który 
jednak ze względu na potężną zamieć śnieżną nie mógł wy-
lądować w Irkucku. W tym celu wysłano z Moskwy techników 
pracujących dla Air France, którzy jednak… nie potrafili napra-
wić maszyny bez odpowiednich urządzeń. Dzień później wy-
słano trzeci samolot. W nocy przewieziono pasażerów na lotni-
sko, aż nagle okazało się, że… zepsuł się system hydrauliczny. 
Awaria spowodowana była bardzo niską temperaturą, wyno-
szącą ponad 22 stopnie poniżej zera! Pojawił się wówczas po-
mysł, aby pasażerowie skorzystali z innych połączeń lotniczych 
realizowanych na lotnisku w Irkucku. Nie wyraziła na to zgo-
dy jednak służba celna - brak wizy. Ostatecznie na drugi dzień 
udało się opuścić Irkuck i w końcu dolecieć do Szanghaju. War-
to jednak podkreślić, że pasażerowie feralnego lotu ani przez 
chwilę nie narzekali. Większość czasu bowiem spędzili w ho-
telowym pubie. Nie mogli opuścić hotelu ze względu na brak 
wizy, więc hotel odnotował ogromny utarg! Może to wszystko 
zostało zaplanowane przez Władimira Putina? ;-) 

Informacje z Polski królów Wazów

Warszawa, Anno Domini 1620 

Słyszeliście Państwo kiedyś powiedzenie “pleść jak Piekarski na 
mękach”? Było to tak: 
Michał Piekarski, szlachcic sandomierski ze wsi Binkowice, 
uległ w młodości wypadkowi, który (prawdopodobnie, bo-
wiem mógł już chorować od urodzenia) spowodował u niego 
chorobę psychiczną. Na wieść o koronacji Zygmunta III posta-
nowił pojechać do Warszawy, aby tam go zabić. Zdołał zadać 
królowi kilka ciosów czekanem, jednak natychmiast został za-
trzymany między innymi przez marszałka nadwornego koron-
nego Łukasza Opalińskiego. Piekarskiego początkowo skaza-
no na tortury, aby poznać motywacje jego działań. W trakcie 
tortur mówił rzeczy całkowicie niezrozumiałe, niezwiązane ze 
śledztwem oraz po prostu głupie.     Stąd wzięło się powiedze-
nie “pleść jak Piekarski na mękach”. Wkrótce sąd sejmowy zde-
cydował o wymierzeniu kary śmierci. Najpierw obcięto Piekar-
skiemu rękę, a następnie zgodnie z wyrokiem: czterema końmi 
ciało na cztery części roztargane, a obrzydłe trupa ćwierci 
na proch na stosie drzew spalone zostaną. Na koniec proch, 
w działo nabity, wystrzał po powietrzu rozproszy. 

Zastanawialiście się dlaczego…

... księża prawosławni noszą brody? Ponieważ brodę nosił Je-
zus Chrystus oraz prawie wszyscy apostołowie - oprócz Juda-
sza, który prawdopodobnie brody nie nosił. 

TEKST: KAMIL DUDKA

Nie dajcie się zwieść, to wcale nie są miłe zwierzęta....
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Data Nazwa imprezy
5 stycznia Koncert Noworoczny – Jacek Borkowski, Sala Wiejska w Kąkolewie

6 stycznia
godz. 11

VI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie (ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 7)

6 stycznia
godz. 14:30

Obchody 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bukówcu Górnym, Sala Wiejskiego Domu Kultury w Bu-
kówcu Górnym

6 stycznia
godz. 15 Koncert Noworoczny – Jacek Borkowski, sala gimnastyczna w Świerczynie

6 stycznia
godz. 17 Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Dziś nadzieja rodzi się...” w kościele pw. NMP Śnieżnej w Krzycku Małym

9 stycznia
godz. 16:30

Msza Święta z Koncertem Kolęd w wykonaniu chóru i orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie, 
Kościół św. Mikołaja w Lesznie (ul. Kościelna 18)

12 stycznia
godz. 18 Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Dziś nadzieja rodzi się...” w kościele pw. św. Jakuba w Dłużynie

13 stycznia 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Pomaganie jest dziecinnie proste” ze zbiórką pieniędzy na zakup sprzę-
tu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, Leszno i region

28 stycznia Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet, parking przy Centrum Handlowym Manhattan (Al. Jana Pawła II 16)

Wystawy czasowe w Lesznie
► przez cały styczeń | "Twardy orzech... i dziadki” (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, Pl. Metziga 17)
► przez cały styczeń |  „Chwała Zwycięzcom! - Grupa „Leszno” - Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” (Galeria 
Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)

► do 5 stycznia | „Bogdan Marciniak. 60/60” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

► od 10 stycznia |  „Obiekty i obrazy. Malarstwo” Andrzeja Macieja Łubowskiego (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

Chcesz, aby zapowiedź Twojej imprezy
znalazła się w tym kalendarium?

Napisz do nas na adres
leszczyniak@mtlmedia.pl!
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