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# PRZYJEMNEJ LEKTURY!

Czego nie rozumiecie?
Lubicie absurdy? Lubicie to uczucie, gdy w głowie kołaczą myśli o niesprawiedliwościach tego świata? Lubicie
czuć się nabijani w butelkę? Nie musicie odpowiadać…
Pandemia odcisnęła wyraźne piętno na
polskiej (i nie tylko polskiej) gospodarce.
Wiele firm nie przetrwało tzw. lockdownu.
Inne dzień po dniu walczą o powrót do
normalności, o poprawę płynności finansowej. Jeszcze inne ratowały się zwolnieniami czy kredytami. Przedstawiciele
rządu, jak po stokroć zapewniali, rozumieją, współczują i wspierają. I w efekcie, w geście jedności i solidarności,
w pewien czwartkowy wieczór posłowie
zagłosowali za znacznym podniesieniem
pensji – sobie, prezydentowi, marszałkom, ministrom, wojewodom, kolegom
z senatu… i nawet pierwszej damie postanowili co nieco odpalić (przy czym
owe „co nieco” to, bagatela, 18 tys. zł
brutto miesięcznie!). Dodajmy, że tego
samego dnia GUS ogłosił wielkie spowolnienie gospodarcze. Nie rozumiecie?
Jeszcze bardziej od postawy rządzących dziwi postawa „skrajnej opozycji” (śmieszny ten przydomek…), która
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– niemal zgodnie – przyklasnęła projektowi ustawy i również głosowała za.
A jak już zagłosowała za, to w osobie
przewodniczącego Budki (który również głosował za) za to „za” przepraszała. Nawet koledzy senatorowie mieli
otrzymać stosowne sugestie, aby głosować przeciw, co też później uczynili. Nie
rozumiecie?
W tym samym czasie społeczeństwo
zmagało się z równie zawiłymi dylematami. Społeczność LGBT zaciekle walczyła o tolerancję i brak agresji. Jak? A no
na przykład rozwieszając tęczową flagę
na pomniku Chrystusa w Warszawie czy
demolując ciężarówkę fundacji pro-life.
Nie rozumiecie?
Nie, żeby nie mieli (choć trochę) racji.
Otóż wspomniany busik pro-life to taki
przemiły busik, który bez ogródek piętnuje i prowokuje działaczy LGBT. A fundacja pro-life to ta fundacja, która odpowiadała (nie wiem i nie chcę wiedzieć,

czy nadal odpowiada) za przemiłe wystawy ze zdjęciami martwych płodów i tym
podobnych dramatów-dla-oka (dla przykładu niegdyś jedna z nich przez kilka
dni „witała” parafian zmierzających do
kościoła pw. Św. Kazimierza w Lesznie,
w tym dzieci…). Nie rozumiecie?
Pozostając przy tematach społecznych,
pozwólcie, że kwestie hailujących bandytów promujących neonazistowskie
hasła w trakcie różnych zgromadzeń,
którzy w gruncie rzeczy pozostają bezkarni, przemilczę. Tutaj nie ma czego
rozumieć.
I tak na koniec, oczywiście wszystkiemu przyglądają się dziennikarze – rzetelni, uczciwi i zawsze na posterunku!
Jeden z nich, konkretnie pan dziennikarz lubelskiej TVP3, przygotowując
się do materiału o bałaganie na placu
Lecha Kaczyńskiego, porozrzucał na
tymże placu śmieci świeżo wyjęte ze
śmietnika, żeby ów bałagan stworzyć

(najwidoczniej dla dobra sprawy nie bał
się rąk ubrudzić…). Nie rozumiecie?
Nie rozumiecie tego wszystkiego?!
Ja też nie.

***
A żeby tradycji stało się za dość, zachęcam do lektury niniejszego wydania
„Leszczyniaka”. Mam nadzieję, że treści
zamieszczone na naszych łamach zrozumiecie bez problemu. Z dumą informuję,
że nasz zespół, w trakcie przygotowywania materiałów, dba o czystość rąk – dosłownie i w przenośni.
Dzień dobry!
PS następnym razem będzie bardziej
optymistycznie, obiecuję. Zresztą, zdaje się, że poniżej zagościł słoń z trąbą
uniesioną ku górze, a to zawsze zwiastuje szczęście! ;-)
MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY
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Czy naszym dzieciom zagraża analfabetyzm funkcjonalny?
Nauczyciele od lat obserwują u uczniów niski poziom umiejętności czytania, a w społeczeństwie coraz częstszym zjawiskiem jest
analfabetyzm funkcjonalny. Liczba osób bowiem, które potrafią łączyć litery w słowa, słowa w zdania, ale ze zrozumieniem ich
przekazu mają trudności nie jest mała. Coraz więcej dorosłych nie rozumie poleceń, ulotek, instrukcji i umów. Glottodydaktyka
ojczystojęzyczna zapobiega trudnościom w czytaniu. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat" w Lesznie od września poszerza swoją ofertę i zaprasza dzieci na zajęcia z glottodydaktyki.

Słownik języka polskiego PWN wyjaśnia, że glottodydaktyka jest nauką
zajmującą się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych,
w tym języka polskiego jako obcego.
Czy w przedszkolu jest zatem miejsce
na glottodydaktykę? Gdański językoznawca - profesor Bronisław Rocławski stworzył system edukacyjny zwany
glottodydaktyką ojczystojęzyczną, którego celem jest właściwe do potrzeb
każdego dziecka wydłużenie czasu na
przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz skrócenie do minimum czasu
opanowania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem. Praca
z dziećmi tą metodą daje niespotykane efekty w porównaniu z tradycyjnymi
metodami, którymi pracują nauczyciele w przedszkolach i szkołach. Przede
wszystkim jednak zapobiega niepowodzeniom szkolnym u dzieci na pierwszym etapie nauki. Na czym zatem
polega wyjątkowość glottodydaktyki
ojczystojęzycznej, zwanej metodą Rocławskiego lub metodą klockową?
Na umiejętność czytania składa się
biegłe posługiwanie techniką czytania a także rozumienie czytanego tekstu. Jedno bez drugiego nie jest umiejętnością czytania. Czytanie bowiem
jest przyswajaniem, rozumieniem treści; nierozłącznie wiąże się więc z dochodzeniem do znaczenia tego, co się
czyta. Sukces szkolny dziecka a później jego pozaszkolna kariera w najwyższym stopniu zależy właśnie od tej
umiejętności. Jest to kompetencja absolutnie kluczowa, bez której – mimo błyskawicznego rozwoju nowoczesnych
technologii praktycznie we wszystkich
dziedzinach naszego życia – nie można

gotowość do czytania i pisania pojawiła
się w dziecku spontanicznie i aby mogło ono szybko osiągnąć etap płynnego
pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem. Od tej umiejętności bowiem
później zależeć będą sukcesy dziecka na
lekcjach historii, matematyki, geografii
i innych. Do samej nauki czytania służy
opracowana przez prof. Rocławskiego
technika „ślizgania się”, która polega
na wydłużonej artykulacji tych głosek,
które nie zmieniają swego brzmienia.
„Ślizganie się” z wydłużeniem głoski
ma na celu pomoc w rozpoznawaniu liter mniej dziecku znanych. Wydłużając
głoski, dziecko ma czas na rozpoznanie
kolejnej litery w wyrazie bez zniekształcenia brzmienia wyrazu. Jeśli dziecko
szybko rozpoznaje litery, to czyta, „ślizgając się” z litery na literę w tempie normalnego wymawiania wyrazów.
Aby wprowadzić dziecko w świat liter podczas zajęć z glottodydaktyki
korzysta się z różnorodnych autorskich
pomocy dydaktycznych prof. Rocławskiego, m.in. dywanika glottodydaktycznego i klocków LOGO. Dywanik
glottodydaktyczny pozwala wykorzystać w nauce czytania i pisania naturalną w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym potrzebę ruchu u dzieci.
Klocki LOGO pomagają dzieciom we
właściwym wiązaniu liter z głoskami.
Dzięki zabawom z klockami dziecko

poznaje jednocześnie cztery warianty
liter: wielką i małą literę pisaną oraz
wielką i małą literę drukowaną. Każda litera pisana znajdująca się na klocku jest umieszczona w liniaturze, a zielony szlaczek u podstawy klocka jest
punktem odniesienia, który umożliwia
dziecku zawsze poprawną obserwację litery, a tym samym poprawne jej
zapamiętanie.
Nauka czytania i pisania metodą
klockową sprawia, że każde dziecko
biorące udział w zajęciach glottodydaktyki otrzymuje mocne fundamenty
na początku swojej edukacyjnej przygody z językiem, uczy się z łatwością
w swoim tempie i podczas każdych zajęć osiąga sukces, który wyzwala pozytywne emocje tak niezbędne w procesie edukacji.

(53/2020)

Agnieszka Wawrzyniak, Dyrektorka Przedszkola
Niepublicznego "Kolorowy Świat" w Lesznie
tel. : 509 808 351
e-mail:akademiakomunikacji.verbum@gmail.com

wyobrazić sobie funkcjonowania we
współczesnym świecie. Podstawowym
wymaganiem stawianym najpierw uczniom w szkole a później osobom dorosłym szukającym zatrudnienia jest
zdolność do szybkiego i skutecznego
uczenia się. Bez umiejętności czytania
nie sposób sprostać tym wymaganiom,
dlatego warto od najmłodszych lat zadbać o to, by właściwie przygotować
dziecko do nauki czytania i pisania,
a tym samym uchronić je przed niepowodzeniami szkolnymi i stworzyć optymalne warunki do startu w dorosłość.
Czytanie jest funkcją naszego mózgu,
zatem proces czytania wymaga wielu
skomplikowanych czynności zachodzących właśnie w mózgu: prawidłowego
rozpoznawania liter, ich różnicowania,
zapamiętania wzajemnego położenia liter obok siebie w wyrazie, usłyszenia
i zapamiętania poszczególnych słów,
uświadomienia sobie, że można je rozłożyć na poszczególne dźwięki, którym
odpowiadają litery. W procesie czytania bardzo ważna jest więc prawidłowa
percepcja wzrokowa i słuchowa, dobra
orientacja przestrzenna i inne funkcje.
Glottodydaktyka ojczystojęzyczna
jest innowacyjną metodą przygotowującą dziecko do nauki czytania i pisania opartą na rzetelnych badaniach
prof. Rocławskiego. Bazuje na naturalnej tendencji dziecka do zabawy
i jego ciekawości do poznawania znaków graficznych. Dlatego podczas pracy
z dzieckiem glottodydaktyk świadomie wprowadza zabawy doskonalące
najpierw mowę a następnie wszystkie
funkcje niezbędne w procesie czytania i pisania, m.in. percepcję słuchową,
koncentrację uwagi, pamięć słuchową
i wzrokową i inne. Przechodzenie przez
kolejne etapy nauki czytania i pisania
pozwala na uchwycenie momentu pojawienia się pierwszych symptomów
trudności. Odpowiednio prowadzone
ćwiczenia pozwalają na korektę zauważonych trudności i osiągnięcie przez
dziecko sukcesu bez napięcia emocjonalnego. To z kolei daje wewnętrzną
motywację do dalszej przygody z językiem, który jest podstawowym narzędziem komunikacji.
Niezwykle ważne w metodzie Rocławskiego jest osiągnięcie przez dziecko
gotowości do podjęcia nauki czytania
i pisania, dlatego okres przygotowania powinien trwać na tyle długo, aby
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W SIERPNIU
Z cudzoziemcami za pan brat

Ku chwale żołnierzy

LESZNO > Fundacja Cooperacja realizuje projekt pn. "Akcja Integracja" skierowany do
cudzoziemców przebywających w Lesznie oraz na terenie powiatu kościańskiego. Celem
jest wzrost integracji imigrantów ze społecznością lokalną poprzez przeprowadzenie
działań wspierających proces ich asymilacji. Organizowane są m.in.: otwarte lekcje języka polskiego połączone z elementami kulturowymi, bezpłatne porady dla migrantów
czy integracyjne wieczory z kulturą (na zdjęciu).

LESZNO > Na terenie leszczyńskich koszar trwają prace związane z odbudową pomnika
upamiętniającego żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Postęp realizacji zadania widoczny jest z Alei Gwiazd Żużla.
Nadal trwa także zbiórka funduszy na rekonstrukcję obelisku. Pierwotny monument
odsłonięty został 19 stycznia 1928 r. Zniszczony został w czasie okupacji hitlerowskiej.

Wygodnie i bezpiecznie
OSIECZNA > Postępują prace przy budowie dróg rowerowych na terenie gminy
Osieczna. Nowe trakty powstają przy drogach Osieczna - Świerczyna - Ziemnice oraz
Kąkolewo - Grodzisko – Świerczyna. Ich łączna długość to 10,7 km. W ramach inwestycji
zbudowane zostaną też dwa miejsca przesiadkowe (w Świerczynie i w Grodzisku) z wiatami przystankowymi, stojakami na rowery i oświetleniem solarnym.

Fot. ze zbiorów Mirosława Rochmankowskiego

Kuranty razy cztery
Fot. osieczna.pl

W setną rocznicę
LESZNO > W tym roku obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 13 sierpnia delegacje Miasta Leszna, leszczyńskich instytucji i organizacji złożyły wiązanki kwiatów w
Kwaterze Powstańców na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej, na grobach uczestników wojny polsko-bolszewickiej oraz pod Pomnikiem 200-Lecia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania
Niepodległości. 15 sierpnia w Parku Leszczyńskich Satyryków przeprowadzono szereg
wywiadów poświęconych wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej, a aktor
Marek Prałat przeczytał fragmenty książki Józefa Mackiewicza „Lewa wolna”. Obchody
zwieńczono wspólnym oglądaniem filmu„Bitwa Warszawska”.

LESZNO > Ponieważ dla części mieszkańców Śródmieścia głośne melodie grane co
godzinę z wieży Ratusza były uciążliwe, urzędnicy postanowili je przeprogramować.
Obecnie kuranty wybijają melodię jedynie cztery razy na dobę (o godz. 9, 12, 15 i 18).
Bez zmian pozostało wybijanie pełnych godzin i kwadransów.

Barok w sieci
LESZNO/REGION > Wyjątkowo przebiegła kolejna edycja festiwalu Leszno Barok Plus.
Z uwagi na pandemię i brak możliwości zorganizowania wydarzeń na żywo, niepowtarzalne koncerty i spektakle przeniesiono do sieci. W dniach 23-28 sierpnia wszyscy zainteresowani mogli podziwiać artystów w internecie. Brawa dla organizatorów za wytrwałość!

# PROMOCJA
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W SIERPNIU
Baśniowa ściana

100 lat to za mało!

LESZNO > Piękny, barwny mural pojawił się na budynku przy ulicy Królowej Jadwigi. Jego
autorką jest Anna Szejdewik (Coxie), która kilka lat temu stworzyła murale „Dąbrówka”
oraz „Rycerz Wieniawita z turami” znajdujące się na budynkach przy ulicy Wałowej.
Malunek, swoim charakterem, nawiązywać ma do historycznej furty śmierci, jaka znajdowała się niegdyś w okolicach ulic Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego.

LESZNO > Pozazdrościć kondycji można Pani Renie Mazurek, która 11 sierpnia obchodziła setne urodziny. Od urodzenia związana jest z Lesznem. W imieniu prezydenta Leszna
życzenia jubilatce złożyli wiceprezydent Piotr Józwiak oraz kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Dominika Mikołajczak. Dwieście lat, Pani Reno!

Fot. Magdalena Woźna

Fot. leszno.pl
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Szerzej i bezpieczniej

Fabryczna na językach

WŁOSZAKOWICE > Trwa przebudowa drogi Gołanice - Jezierzyce Kościelne. Projekt
przewiduje m.in.: poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie oświetlenia solarnego i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych oraz montaż radaru informującego o prędkości
ruchu pojazdu. Inwestycja związana jest z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Jej zakończenie przewidziano na koniec listopada.

LESZNO > Sporo kontrowersji wzbudza przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie, a dokładniej związana z nią planowana wycinka ponad 200 drzew. Pod petycją przeciw wycince,
którą złożono w leszczyńskim magistracie, podpisało się ponad 500 osób. Mieszkańcy
zorganizowali też protest w miejscu planowanej inwestycji, w czasie którego dali wyraz
swemu rozgoryczeniu. By wyjaśnić wszelkie niejasności, w Urzędzie Miasta Leszna odbyło się spotkanie z udziałem zainteresowanych stron. Projektanci i urzędnicy zapewnili,
że wykonawca będzie zobowiązany do analizy konieczności usunięcia każdego z drzew.
Ponadto, jak czytamy na stronie www.leszno.pl:„Między innymi konieczność wykonania
wielu prac podziemnych, a także budowa ronda i konieczność spełnienia określonych
Rozporządzeniem MinistraTransportu i Gospodarki Morskiej parametrów technicznych
drogi wymusza wycinkę drzew. Wniosek o zgodę na usunięcie 222 drzew procedowany
jest obecnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. We wniosku
zaproponowano nasadzenia kompensacyjne. 188 nowych drzew ma się pojawić przy
ul. Fabrycznej i 46 kolejnych przy ul. Kiepury. Przyjęte do realizacji rozwiązania zostały
dokładnie przeanalizowane i zaprojektowane w sposób optymalny, z uwzględnieniem
jak najmniejszych szkód dla środowiska i otoczenia. Proces projektowania przeprowadzony został z założeniem konieczności zachowania jak największej ilości drzew. Dzięki
temu z 658 zinwentaryzowanych drzew prawie 400 uda się zachować.”

Szpital do remontu
LESZNO > Według założeń niemal 40 mln zł ma kosztować termomodernizacja
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Ogłoszono przetarg, a 7 września minie termin składania ofert. Plany obejmują m.in. wymianę elewacji oraz modernizację
sieci grzewczych i elektrycznych. Prace mają potrwać około 2 lata, w tym czasie szpital ma
„normalnie”funkcjonować. Wartość unijnego dofinansowania inwestycji to aż 32 mln zł.
Fot. wloszakowice.pl
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W SIERPNIU
Gratka dla regionalistów i czytelników
LESZNO > 9 września, o godz. 17, w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbędzie się
premiera książki „Droga do asklepiejonu” wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Lesznie. To wspomnienia prof. Edmunda Waszyńskiego, nestora leszczyńskich ginekologów, który przyjął na świat rzeszę mieszkańców Leszna i regionu. Polecamy!

Na leszczyńskim niebie
LESZNO > Na leszczyńskim niebie znowu zrobiło się tłoczno. To za sprawą 45.
Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Otwartej. Najlepsze wynik z reprezentantów
Aeroklubu Leszczyńskiego odnotował Janusz Centka, który stanął na najniższym stopniu
podium. Złoto zawisło na szyi Łukasza Wójcika z Aeroklubu Włocławskiego.

REKLAMA
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Fot. Bruno Wojciechowski / leszno.pl
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Serduszka dla Mikołaja

Nie do poznania

LESZNO > W Lesznie zamontowano pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
w kształcie serduszek. Ich obsługą zajmują się przedstawiciele Stowarzyszenia PL18.
Wszystko to w ramach akcji „Nie wyrzucaj nakrętek! Wkręć się w pomaganie!”. W serduszkach gromadzone są plastikowe nakrętki, które następnie sprzedawane są w skupie, a pozyskane środki przekazywane są na cele charytatywne. Mieszkańcom najwidoczniej pomysł się spodobał, bo efektowne pojemniki szybko się zapełniają i regularnie
trzeba je opróżniać. Efekt? Społecznicy pozyskują pieniądze, którymi wspierają leczenie
i rehabilitację zmagającego się z różnymi dolegliwościami Mikołaja Leśniewicza. Brawo
Działacze! Brawo Mieszkańcy!

LESZNO > Robi wrażenie! Mieszcząca się przy Placu Komeńskiego Szkoła Podstawowa
nr 3 przeszła prawdziwą metamorfozę. Budynek został zmodernizowany, a w jego
sąsiedztwie wybudowano salę gimnastyczną. Całość pięknie się prezentuje. Dzisiaj
(tj. 1 września) w szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek. Uczniom i nauczycielom życzymy, aby w pełni mogli korzystać z dobrodziejstw obiektu. Dodajmy, że wkrótce ma się
rozpocząć remont Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Fot. Tomasz Młynarczyk

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem
Prowadzicie firmę i potrzebujecie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy bądź ratownictwa? Chcecie indywidualnie podnieść swoje zdolności ratownicze? A może jesteście zainteresowani sprzętem medycznym albo defibrylatorami AED? Arteria Leszno ma na
to receptę! Medycyna Ratunkowa Arteria to wysoka jakość poparta wieloletnim doświadczeniem i niezliczoną liczbą przeprowadzonych szkoleń. Cenną wiedzę przekazują dalej już niemal 10 lat.
Pamiętajmy także o dewizie: kto ratuje
jedno życie – ratuje cały świat.
Spójrzmy i z drugiej strony. Ile razy byliśmy świadkami sytuacji w przestrzeni
publicznej, a może nawet w miejscu pracy, gdy potrzebującej osobie nikt z tłumu
nie potrafił należycie udzielić pomocy.
Każda ludzka działalność w obecności innych osób zamienia się w występ.
Pewnie dlatego, nie będąc pewnymi swoich umiejętności, boimy się pomóc.

Arteria Leszno oferuje możliwość
zdobycia niezbędnych umiejętności. Szkolenia prowadzone są przez
kadrę medyczną pracującą na co
dzień w Szpitalu MSW w Poznaniu,
w Pogotowiu Ratunkowym miasta
Wrocław i w Pogotowiu Ratunkowym
miasta Leszna.
Arteria to także zabezpieczenia medyczne, sprzedaż drobnego sprzętu medycznego oraz defibrylatorów AED. Te

ostatnie, Automatyczne Defibrylatory
Zewnętrzne AED, dostarczane przez
Arterię, coraz częściej pojawiają się na
mapie Leszna. Można je znaleźć m.in.
przy Szkole Podstawowej nr 12, Zespole
Szkół nr 4 czy jednostce OSP Gronowo.
Pojawiły się także przy obiektach sportowych, takich jak Miejska Ćwicznia,
Skateplaza czy Hala Trapez.
Dbajmy nie tylko o siebie, ale i o innych. Wspólnie!

(54/2020)

„Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”. To tak w skrócie, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną.
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Paznokieć szponowaty
deformacji stóp. Istnieje także dziedziczna
postać zaburzenia, której towarzyszą zaburzenia rogowacenia naskórka podeszw stóp.
Paznokcie onychogryfotyczne cechują się
znacznym pogrubieniem, zakrzywieniem,
zmianą koloru na ciemno brunatny, szary,
brązowy. Paznokcie te nie przylegają do
łożyska.

JOANNA KALISKA
PODOLOVE LESZNO
Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Onychogryfoza (szponowatość paznokci)
- przerost płytki paznokciowej, najczęściej
dotyczy pierwszych palców stóp, rzadziej
pozostałych paznokci stóp i bardzo rzadko
paznokci rąk.
Paznokcie onychogryfotyczne są wynikiem zaburzeń wzrostu płytek paznokciowych, mogących być następstwem: długotrwałego ucisku obuwia, wyrośli kostnych
na paliczkach dalszych palców, nieregularnego skracania paznokci, zaburzeń krążenia,
REKLAMA

(55/2020)

Przypadek PODOlove:
Młoda kobieta do gabinetu PODOlove
zgłosiła się w listopadzie 2019 roku.
Zaniepokojona była wyglądem paznokci, pogrubieniem, niewłaściwym kształtem. Poza
widocznymi objawami, zgłaszała dyskomfort w trakcie chodzenia i trudność w wyborze obuwia. Na pierwszej wizycie paznokcie
zostały gruntownie oczyszczone oraz przedstawiony został plan działania na kolejne
wizyty. Przez okres całej terapii Pacjentka
wyjątkowo dobrze współpracowała i przyjmowała wielokierunkowe działanie (zabiegi podologiczne, praca z fizjoterapeutą, sumienna praca w domu).
Wynik długiej pracy przedstawiam na załączonym kolażu zdjęć (strona prawa: stan,
z jakim zgłosiła się Kobieta w dniu pierwszej
wizyty; strona lewa: stan na dzień 8 sierpnia 2020 roku).

# GODNE UWAGI
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Rower, wiosło, zabawa
Sierpień to jeden z tych miesięcy, na które czekamy najbardziej. Trwają wakacje, dni są jeszcze długie, a wieczory ciepłe. Nie
brakuje wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje. Znakomitym przykładem był czwarty weekend minionego miesiąca. Odbyły się dwie niezwykłe imprezy, które już na stałe wpisały się w leszczyński kalendarz. Atrakcji było mnóstwo!
Zgodnie z polskim prawem, pojazd zabytkowy to samochód lub motocykl w wieku
minimum 25 lat, który od co najmniej 15 lat nie jest produkowany. Powinien także
posiadać 75 procent oryginalnego wyposażenia. Nieco mniejsze wymagania postawiono przed uczestnikami III edycji Retro Rowerówki. Warunkiem uczestnictwa
była jazda na pełnoletnim, sprawnym jednośladzie.
Tradycyjnie nie brakowało chętnych do startu. Niemal osiemdziesięciu rowerzystów wyruszyło w sobotę, 22 sierpnia z leszczyńskiego rynku. Meta znajdowała
się przy Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Osiecznej, gdzie na cyklistów czekał
słodki poczęstunek w towarzystwie pysznej kawy. Wielu rowerzystów dodatkowo
ubarwiło przejażdżkę, zakładając stroje w stylu retro.
- Wśród rowerów dominowały te wyprodukowane w czasach PRL. Nie zabrakło
także starszych modeli, a wśród nich trzy pochodziły z lat czterdziestych ubiegłego
wieku – wyznaje Marek Jankowski z Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie.
Komu nie wystarczyło wrażeń i chciał wykorzystać znakomitą aurę, mógł skorzystać
z drugiego wydarzenia, które można streścić: my w kajaku, kajak w wodzie, a nad
nami promienie sierpniowego słońca.
W niedzielę, 23 sierpnia odbył się XV Spływ Szlakiem Konwaliowym. Także tutaj
udział wzięło blisko osiemdziesięcioro śmiałków. Wyśmienita pogoda i przepiękne
krajobrazy podziwiane z niecodziennej perspektywy to tylko niektóre z argumentów
zachęcające do uczestnictwa. Na mecie na kajakarzy czekał nie tylko posiłek, ale
i niespodzianka w postaci banana znanego znad morskich kurortów. Chętnych do
przygody na popularnym owocu nie brakowało.
- Co ważne, nikt nie poległ na trasie. Liczba kajakarzy na mecie zgadzała się liczbą zarejestrowanych uczestników – podsumowuje z uśmiechem Marek Jankowski.

(56/2020)

FOT. M. JANKOWSKI – CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W LESZNIE
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Pierwsza tajska kuchnia w Lesznie
Choć Khone Thai to nowe miejsce na kulinarnej mapie Leszna, już zdążyło zdobyć stałych klientów. Szef kuchni - Khone gotuje
z pasją, a wszystko, co powstaje z pasją, jest wyjątkowe. Nie ma tutaj miejsca na niedoskonałości. Są za to miejsca na tajemnice.
Khone od A do Z odpowiada za przygotowanie potraw i niechętnie zdradza swoje sekrety...
z dostawcami produktów z regionu, co
skraca czas transportu i ma wpływ na zachowanie świeżości.
Do dań głównych zaliczamy Pad Thai.
Jest tutaj wiele możliwości. Makaron
może zostać podany z wołowiną, krewetkami, polędwicą wieprzową, kurczakiem lub tofu, które są także składnikami
innych dań. W menu znajdziemy także
pyszne, rozgrzewające zupy. Nie brakuje deserów i wyjątkowych napojów.
Wystarczy wymienić choćby wodę kokosową lub soki o smaku liczi, agawy czy
ananasa. To tylko kilka pozycji z karty
dań. Potrawy są nie tylko smaczne, ale
przede wszystkim zdrowe - z tego właśnie słynie tajska kuchnia. Do tego serwowane porcje są naprawdę solidne.
Potrawy można zamówić na dowóz
(obecnie w Lesznie, a w najbliższym
czasie, także w okolicznych miejscowościach). Jest także opcja odebrania
posiłku na miejscu, przy ul. Św. Józefa
5 (przy kortach Akwawit, na tyłach nieczynnego basenu). Trzecia z alternatyw to zjedzenie na miejscu, w ogródku. To idealna propozycja dla ceniących
konsumpcję na świeżym powietrzu. Do
tego zachowane są tutaj wszelkie zasady bezpieczeństwa i ograniczony kontakt z obsługą. Na stolikach znajduje się menu i zamówienie odbywa się

drogą telefoniczną bądź elektroniczną.
Ogródek jest tutaj zdecydowanie mocnym punktem. Umiejscowiony w sąsiedztwie dawnego kompleksu basenowego oferuje swobodę i poczucie
prywatności. Nie ma tutaj spojrzeń dociekliwych przechodniów. Przy ogródku znajduje się parking, co z pewnością ucieszy zmotoryzowanych klientów.
Ogródek nie jest miejscem tylko dla gości indywidualnych. Istnieje możliwość
zorganizowania spotkania firmowego
czy towarzyskiego, dopasowanego do
potrzeb i oczekiwań.
Właściciele planują także otwarcie restauracji. Wszystko jednak uzależnione

jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Zdrowie klientów jest wartością nadrzędną, podobnie jak serwowanie zdrowych posiłków.
Co więcej jednym z największych atutów, wyróżniających kuchnię przy ul.
Św. Józefa 5, jest bogata oferta cateringowa - Zdrowa Dieta Catering. Już sama
ulotka wygląda spektakularnie i zachęca: „Wszystko kiedyś było trudne…
Z nami stało się łatwe i smaczniejsze”.
A w ofercie między innymi nowości: dieta Sirt, serwowana tutaj po raz pierwszy w Lesznie oraz od września dieta
fodmap.
Smacznego!

(57/2020)

Szef kuchni od trzech dekad związany
jest z branżą gastronomiczną. Wystąpił
w popularnym programie kulinarnym
oraz brał udział w reklamie jednej z sieci handlowych. Od niedawna w Lesznie
możemy spróbować wyjątkowych dań,
które są prawdziwą radością dla podniebienia. W Khone Thai szczególny nacisk kładziony jest na jakość. Dostawca
produktów specjalizuje się w zaopatrywaniu kuchni orientalnych. W kwestii warzyw lokal bazuje na współpracy

# PROMOCJA
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Witamy w Bursie
Pierwszego września trzydzieste urodziny obchodzi(ła) leszczyńska Bursa Międzyszkolna. To doskonała okazja, aby przybliżyć
sylwetkę solenizanta. Czytając poniższy artykuł dowiecie się także, czym różni się bursa od internatu, dlaczego bursa w trakcie
wakacji nie ma wakacji i... czy czescy cykliści lubią ciepłe kąpiele.
Lokalizacja u zbiegu ulicy Poniatowskiego i Kurpińskiego to ważnie miejsce dla mieszkańców Leszna. Przed drugą wojną rozpoczęła się tutaj budowa
kościoła pw. św. Szczepana. Obiekt został wysadzony przez okupanta w celu
uzyskania cegieł do budowy mieszkań.

Budynek bursy.
REKLAMA

O tym smutnym wydarzeniu przypomina mural na elewacji bursy oraz tablica
pamiątkowa. W 1968 r. rozpoczęto budowę Internatu, którego uroczysta inauguracja miała miejsce w maju 1971 r. Od
września 1990 r. mieści się tutaj Bursa
Międzyszkolna.

- W bursie opiekunowie mają obowiązek posiadania specjalności opiekuńczo-wychowawczej, co gwarantuje rzetelną
opiekę zarówno pedagogiczną, jak i szeroko pojętą sferę wychowawczą. W przeciwieństwie do internatu nie podlega ona
konkretnej placówce edukacyjnej, lecz
współpracuje ze wszystkimi szkołami ponadpodstawowymi – wyjaśnia Tomasz
Ignaszewski, dyrektor bursy.
Od początku działalności bursa ma wiele do zaoferowania swoim mieszkańcom.
W kronice odnotowano choćby wspólne
wycieczki do kina Panorama, kurs tańca,
spotkania z psychologiem czy organizację sesji popularnonaukowych. Obecnie
praca wychowawców z młodzieżą podzielona jest na dziedziny: społeczną,
patriotyczną, estetyczną, intelektualną,
fizyczną i emocjonalną. I nie ma tutaj
miejsca na nudę.
- Dla wielu uczniów jest to pierwsze
oderwanie od rodziny, dlatego opieka
wychowawcza jest tak ważna. Rodzice
powierzają nam swoje największe skarby – mówi dyrektor. - Lata funkcjonowania bursy i opinia, jaką się cieszy, pozwalają rodzicom mieć pewność dobrej
opieki, wiedzą jak ich pociechy spędzają
czas pozaszkolny. Stancja nie daje takiej
gwarancji. Poza tym zapewniamy dobre
warunki do odpoczynku i nauki, jest tu
czysto i bezpiecznie, wszystko to stanowi
jedne z najważniejszych wartości bursy.
I to nie jedyny powód, dlaczego każdego roku w bursie jest więcej chętnych,
aniżeli miejsc.
Placówka świadczy także całodzienne wyżywienie swoim wychowankom.
Smaczna i zrównoważona dieta to idealny przyjaciel każdego, kto dba o zdrowie, a właśnie taką kuchnię instytucja
zapewnia.

Kto najczęściej trafia do bursy?
- Może wydać się to zaskakujące, ale naszą mieszkanką była uczennica z Gdyni.
Trafiają do nas także uczniowie z Miejskiej Górki czy Lwówka z powiatu nowotomyskiego. Najczęściej naszymi
mieszkańcami zostają dzieci ze środowisk wiejskich w okolicy Leszna. Bardzo często jest tak, że te osoby wiążą
swoją przyszłość z miastem. Bursa udostępnia im możliwość zdobywania nauki w Lesznie, stanowiącym stolicę subregionu. Wiele małych miejscowości nie
jest najlepiej skomunikowanych i dotarcie z nich do szkoły zajmuje długie godziny – opowiada Tomasz Ignaszewski
i dodaje: – W weekendy bardzo często
rodzice odwiedzają swoje dzieci. To doskonała okazja do rodzinnych spacerów
po naszym mieście.
Dla mnie zaskoczeniem była wakacyjna działalność bursy i jej goście. Od wielu lat z usług obiektu korzystają uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów
Jazzowych organizowanych przez Fundację Edukacyjną Pro Musica w Lesznie. W zeszłym roku w bursie gościli
także cykliści zza południowej granicy.
Dla czeskich rowerzystów problemu nie
stanowił brak ciepłej wody - ich wizyta
zbiegła się z coroczną przerwą technologiczną w dostawie...
Marzeniem dyrektora i pracowników
bursy jest zrealizowanie opracowanego planu termomodernizacji budynku,
co zmieniłoby wizerunek zewnętrzny
obiektu. Pozostaje zaciskać kciuki za realizację planów i kontynuowanie pięknej
tradycji Bursy Międzyszkolnej.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA I ARCHIWUM

Prace społeczno-użyteczne przy budowie budynku.
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Przedszkole, które uczy i bawi, a jednocześnie sprawia, że nasze dziecko chętnie do niego uczęszcza, to prawdziwy skarb. Na
szczęście w Lesznie jest taka placówka - dosłownie na wyciągnięcie ręki. Przedszkole Niepubliczne ,,Kolorowy Świat” zapewnia
nie tylko rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny oraz społeczny, ale także działa na dzieci jak magnes. Maluchy je kochają!
nauczyć najmłodszych, jak mogą radzić
sobie z emocjami. W przedszkolu realizowany jest także program preorientacji zawodowej.
Od września pojawiła się również możliwość uczęszczania na zajęcia z zakresu glottodydaktyki. Dzięki niej przedszkolak będzie doskonale przygotowany
do późniejszej nauki czytania i pisania.
Zajęcia te odbywają się w atmosferze
zabawy klockami, a dzieci w naturalny
dla nich sposób nabywają nowe umiejętności. Brzmi skomplikowanie, jednak w praktyce dzieci uwielbiają takie
zajęcia.
Również od września w przedszkolu rodzic może wykonać diagnozę dziecka
pod kątem wad postawy i płaskostopia
za pomocą videografii 2D oraz podoscanu 2D.
- Doskonale rozumiemy, jak istotne
jest rozwijanie pasji w młodym wieku.
Zajęcia z piłki nożnej, karate, akrobatyki, mażoretki, gry na pianinie, nauki
czytania i pisania metodą profesora
Rocławskiego, matematyki lub robotyki - na co zdecyduje się Twoje dziecko?
- dopytują przedstawiciele Kolorowego
Świata.
Przedszkole jest przygotowane na trudną sytuację epidemiczną. W najtrudniejszym okresie nauczyciele realizowali zajęcia w formie zdalnej. Od maja dzieci

uczęszczają do przedszkola, nie muszą
zakładać masek oraz dezynfekować rąk
płynem odkażającym, natomiast nacisk
kładziony jest na regularne mycie rąk
i inne środki zapobiegawcze. Przed wejściem dziecku mierzona jest temperatura, a opiekunowie upewniają się, czy
nie ma żadnych niepokojących objawów.
Przedszkole jest placówką całoroczną
czynną od 6.30 do 16.30, która zapewnia zajęcia opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze dzieciom w wieku od 2,5
do 6 lat. W ,,Kolorowym Świecie” jest
miejsce także dla młodszych dzieci, które w żłobku znajdą doskonałą opiekę.
Rekrutacja odbywa się cały rok i właściwie ogranicza się do przesłania kilku dokumentów za pomocą formularza

internetowego. Dla nowych przedszkolaków organizowany jest tzw. tydzień adaptacyjny, podczas którego dziecko wraz
z rodzicem poznaje naszą placówkę.
Sprawimy, że świat Twojego dziecka będzie kolorowy i piękny!

ul. Bolesława Prusa 35, 64-100 Leszno
sekretariat@kolorowy-swiat.pl
www.kolorowy-swiat.pl
512-727-614

(58/2020)

,,Kolorowy Świat” to kompleks wielu
pomieszczeń przygotowanych specjalnie dla naszych pociech. Dzieci mają do
dyspozycji salę gimnastyczną, pomieszczenia integracji sensorycznej oraz pokoje do zajęć indywidualnych. Szczególnie
interesująco brzmi połączenie odnowionego placu zabaw z miasteczkiem ruchu drogowego. Dzieci poprzez zabawę
uczą się przepisów i znaków drogowych
oraz zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach. Tuż obok placu zabaw znajduje się przedszkolna oranżeria, w której uprawiane są zioła oraz inne rośliny. Zostają one następnie wykorzystane
w przedszkolnej kuchni, która każdego
dnia zapewnia smaczne oraz zdrowe posiłki: śniadanie, przekąski, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. Przedszkolne
kucharki, na życzenie rodziców, mogą
przygotować dania zgodnie z zaleceniami poszczególnej diety, np. bezglutenowej lub bezlaktozowej.
Dzieci nie tolerują nudy, a to przedszkole oferuje szereg najróżniejszych
zajęć. Od najbardziej klasycznych polegających na realizowaniu podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, w tym zajęcia z rytmiki oraz języka angielskiego poprzez zajęcia terapeutyczne, np. alpakoterapię po zajęcia
rozwijajace zainteresowania, m.in. matematyczne. Sześciolatkowie, po uprzedniej zgodzie rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach religii katolickiej.
Kolorowy Świat jest otwarty dla każdego, dlatego realizowane jest tutaj również kształcenie specjalne oraz wczesne
wspomaganie rozwoju dla dzieci posiadających stosowne orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wykwalifikowani specjaliści
prowadzą zajęcia rewalidacyjne oraz
terapeutyczne. Dzieci każdego dnia
mogą skorzystać z porady psychologa,
natomiast raz w tygodniu organizowane są zajęcia psychoedukacyjne w grupie. Przywiązując dużą wagę do rozwoju
społeczno-emocjonalnego kadra stara się
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Deszczowa pogoda
uśpiła czujność
kierowców
Do kilku zdarzeń, bardzo niebezpiecznych w skutkach, doszło
na drogach powiatu leszczyńskiego 3 sierpnia. Wskutek zdarzeń konieczna była interwencja Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, a także straży pożarnej, która gasiła jeden
z płonących pojazdów.
Zaczęło się w Nowej Wsi w gminie
Rydzyna, gdzie czołowo zderzyły się
dwa samochody. Z mocno uszkodzonego opla corsy straż pożarna wydostała
trzy osoby, w tym jedną bardzo poważnie ranną. Do niej wezwano Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Dwie pozostałe osoby ranne zostały przewiezione do
szpitala karetkami. W rozbitym volkswagenie polo strażacy zakręcili zawór butli z gazem LPG, a w obu samochodach
rozłączyli akumulatory. Następnie posprzątali resztki powypadkowe.
W Wojnowicach w gminie Osieczna
zderzyły się trzy auta - volkswagen passat, suzuki liana oraz toyota auris. W tym
przypadku nie było konieczności uwalniana poszkodowanych, gdyż pojazdy
opuścili oni o własnych siłach.
Kiedy strażacy działali w Wojnowicach,
po drugiej stronie powiatu leszczyńskiego, w Henrykowie w gminie
Święciechowa na drodze wojewódzkiej
nr 323 odnotowano zdarzenie z udziałem volkswagena passata. Kierująca pojazdem kobieta najprawdopodobniej nie
dostosowała prędkości do trudnych warunków drogowych, doprowadzając autem do dachowania.
- Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, kobieta znajdowała się już poza samochodem. Postawiliśmy pojazd na koła
i usunęliśmy go na pobocze - informuje
REKLAMA

Jedną z osób rannych w wypadku
koło Nowej Wsi do szpitala przetransportowało Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe.
Dominik Wels z leszczyńskiej straży
pożarnej.
Groźnie wyglądające zdarzenie odnotowano także na trasie Krzyżowiec
- Jezierzyce Kościelne w gminie
Włoszakowice. Zderzyły się tam seat
oraz iveco daily. Uczestnicy wypadku samodzielnie opuścili pojazdy. Niezbędna
była jednak interwencja strażaków, ponieważ w seacie doszło do pożaru.
- Na palący się samochód podaliśmy
pianę ciężką - wyjaśnia D. Wels.
Do szpitala przewiezione zostały dwie
osoby.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE

Niebezpieczna "dwunastka"
Jeden dzień, jedno miejsce, dwa wypadki. Mowa o drodze krajowej nr 12 na odcinku pomiędzy Kąkolewem a Garzynem.
Najpierw zderzyły się tam dwie osobówki. Osoby jadące samochodami wyszły z pojazdów o własnych siłach, ale
konieczna była pomoc pogotowia oraz
straży pożarnej. Kilka godzin później na
tej samej trasie zderzyły się ciągnik rolniczy i osobówka. Znów niezbędna była
pomoc pogotowia oraz strażaków.
Droga krajowa nr 12 jest jedną z najniebezpieczniejszych tras w naszym regionie, na której regularnie dochodzi do

zdarzeń drogowych. Tym razem podróżujący mieli więcej szczęścia, bo nikt nie
zginął. Przypominamy jednak, że "dwunastka" wielokrotnie staje się miejscem
dramatycznych scen ze śmiertelnym finałem. Warto mieć to na uwadze, zanim
naciśnie się mocniej pedał gazu.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE

Karetka wjechała w skodę
Zdarzenie miało miejsce na ulicy 17 Stycznia obok Parku
1000-lecia w Lesznie.
Ambulans poruszał się od strony Ronda
Sybiraków z włączonym sygnałem
świetlnym. W tym momencie nie miał
statusu pojazdu uprzywilejowanego, który występuje wyłącznie wówczas, gdy
karetka emituje jednocześnie sygnały
świetlny i dźwiękowy.
- Prowadzący karetkę obserwował wyjazd z osiedlowej drogi. Akurat w tej samej chwili na ulicy 17 Stycznia zatrzymał się kierowca skody, aby umożliwić
przejazd ambulansowi - informuje Daria
Żmuda z leszczyńskiej policji.

Wtedy właśnie doszło do najechania karetki na tył skody. Ambulansem jechały
trzy osoby - poza kierowcą również lekarz i pielęgniarka. Jedna osoba trafiła
na badania do szpitala. Kierujący skodą octavią i pasażerka tego pojazdu nie
odnieśli obrażeń. Prowadzący ambulans
został ukarany mandatem.
TEKST I ZDJĘCIA:
ANDRZEJ MILICKI
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Przyjechali na gościnne występy, zwinęli garbusa Strzała utkwiła w słupku auta
Niekonwencjonalny sposób na rozprawienie się ze znajomym
Towarzystwo z Zagłębia Miedziowego jest odpowiedzialne za
znalazł 38-letni mieszkaniec gminy Bojanowo. Mężczyzna dwa
kradzież we Włoszakowicach volkswagena garbusa. Pojazd
razy strzelił do pojazdu 34-letniego mieszkańca powiatu
odnalazł się w stolicy województwa świętokrzyskiego.
leszczyńskiego.
Volkswagen garbus - wiadomo, auto
kultowe. Być może przekonanie o wyjątkowości tego pojazdu popchnęło
złodziei do przestępstwa. Samochód
stał na terenie jednej z posesji we
Włoszakowicach. Mimo swoich lat, bo
został wyprodukowany w 1974 roku,
działał, jak trzeba i można było nim
jeździć. Na wspomnianej posesji czekał
jednak na renowację, po której miał stać
się motoryzacyjną perełką.
Samochód zniknął z Włoszakowic
w lipcu, o czym właściciel powiadomił
policję. Niewykluczone, że zadanie
złodziejom ułatwiło miejsce postoju
pojazdu - na tyłach działki. Mundurowi
przeanalizowali sprawę, typując podejrzanych o przestępstwo.
- Ustaliliśmy, że za kradzieżą stoją
mieszkańcy powiatu polkowickiego
i głogowskiego w wieku od 26 do 29
lat. Kradzieży mieli dopuścić się nocą tłumaczy Daria Żmuda z leszczyńskiej
policji.
Pomagać w ukryciu, a następnie odsprzedaży pojazdu miał 25-letni mieszkaniec
Polkowic. Policja złożyła podejrzanym

o przestępstwo dość nieoczekiwaną
wizytę. Na tyle zaskakującą, że jeden
z nich, 29-latek, nie zdążył pozbyć się
narkotyków, które miał przy sobie. Przy
nim oraz w jego miejscu zamieszkania
odkryto amfetaminę, metamfetaminę
oraz marihuanę, co oznacza dodatkowe
zarzuty do tych związanych z kradzieżą
pojazdu.
Volkswagen garbus odnalazł się w dość
odległym rejonie Polski - w Kielcach.
- W nienaruszonym stanie został zwrócony właścicielowi - dodaje D. Żmuda.
Podejrzani, zależnie od roli, jaką pełnili,
mają postawione zarzuty kradzieży lub
paserstwa, a 29-latek również posiadania
substancji psychotropowych i odurzających. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.
Policja dodaje również, że ważnym
elementem jej pracy były sygnały, które
docierały do niej od świadków. Taki element obywatelskiego zaangażowania był
w tych okolicznościach jak najbardziej
oczekiwany.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI

O ile za pierwszym razem można to było
potraktować jako głupi dowcip, o tyle
za drugim razem pokrzywdzonemu nie
było do śmiechu. 2 sierpnia w samochód 34-latka przejeżdżającego nieopodal domu agresora wbiła się strzała, która utkwiła w zderzaku. Kolejny incydent
miał miejsce dwa dni później. Jednak
wówczas grot wbił się w słupek samochodu, pozostawiając w nim dziurę.
Panowie znali się, ale był pomiędzy
nimi zadawniony spór, a właściwie kilka spraw spornych, które nie zostały rozwiązane mimo wcześniejszych prób pertraktacji. I w ten oto sposób tak zwana
"kosa" przybrała nie tylko w przenośni, ale też w rzeczywistości charakter
dość ostrej konfrontacji z napiętą cięciwą w tle. 34-latek przyznał, że początkowo trochę prowokował 38-latka
swoim zachowaniem, ale chyba nie spodziewał się, że sprawy zajdą tak daleko.
Wprawdzie nie odniósł żadnych obrażeń,
ale za drugim razem o zdarzeniu powiadomił policję.
- Sprawca został zatrzymany, usłyszał zarzut narażenia człowieka na

niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
W przeszłości był już karany i odbywał
kary pozbawienia wolności. Łuk, z którego oddawał strzały, wykonał własnoręcznie - informuje Beata Jarczewska,
oficer prasowa KPP w Rawiczu.
Podejrzany 38-latek z gminy Bojanowo
został objęty policyjnym dozorem i ma
zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
ZDJĘCIA: KPP W RAWICZU
REKLAMA
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Modystka na miarę XXI wieku
W nakryciach głowy, które wyszły spod jej ręki, chodziły modelki podczas tegorocznego paryskiego tygodnia mody. Gwiazdy
polskiej telewizji chętnie dopełniają swoje stylizacje jej oryginalnymi wyrobami. W przydomowej pracowni w Lesznie Jagoda
Kowalewska, z miłości do sztuki, rzemiosła i designu, kontynuuje rodzinne tradycje sięgające lat 30. XX wieku.
Modystka - słowo, które młodemu pokoleniu raczej nie jest znane. Określa jeden z tak zwanych ginących zawodów
rzemieślniczych. Na skutek rozwoju nowych technologii, ręczne wyrabianie kapeluszy po prostu przestało się opłacać.
Jednak żadne, nawet najbardziej zaawansowane produkcje, nie zastąpią wielogodzinnej, skrupulatnej pracy rękodzielnika, który dopieszcza każdy detal. Przez
wiele lat modystkę można było spotkać
tylko w teatrze, przygotowującą stroje
na potrzeby sztuk teatralnych. Niemniej
w dobie rosnącego znaczenia ruchu slow
fashion, czyli świadomego podejścia do
mody (oznacza to kupowanie mniejszej ilości ubrań, ale lepszej jakości),

ręcznie wykonywane przedmioty wracają do łask.
Starsze pokolenie pamięta zapewne pracownię modniarską, która mieściła się
w Lesznie przy ulicy Brackiej. To właśnie tam w latach 30. XX wieku babcia
Jagody wraz ze swoją siostrą zaczęły wyrabiać kapelusze i to właśnie tam zaczęła
się piękna rodzinna tradycja, którą z dużym powodzeniem kontynuuje dzisiaj
Jagoda.
- To nie jest tak, że od dziecka było wiadomo, że przejmę rodzinny biznes. Wręcz
przeciwnie. Mojej mamie nie przyszło
nawet do głowy, aby mnie w tę upadająca branżę angażować. Zresztą w pewnym
momencie sama musiała się przebranżowić, gdyż popyt na kapelusze znacznie

Jagoda w swojej pracowni.
się zmniejszył. Branża była w złej kondycji i nikt nie myślał wówczas o tym, że
moda na kapelusze wróci. Dlatego poszłam w zupełnie innym kierunku - wspomina Jagoda.
Po liceum plastycznym w Poznaniu studiowała polonistykę, a później uczyła się
w technikum medycznym. Pracowała
jako masażystka, ale ciągnęło ją do pracy twórczej. Jej nastawienie do rodzinnego fachu zmieniła dopiero po latach pewna rozmowa ze znajomą, która po tym,
jak Jagoda opowiedziała jej o swojej rodzinie, zapytała: dlaczego nie robisz kapeluszy? To pytanie i ta rozmowa były
Z rodzinnego albumu.
REKLAMA

Pokaz mody w Paryżu.

przełomowe. I tak, w wieku przeszło 30
lat, Jagoda podjęła decyzję o kontynuowaniu rodzinnych tradycji.
- Zaczęłam się tym interesować z ciekawości, nie chciałam też, aby zmarnował się zabytkowy sprzęt, który stanowił
tło dla wspomnień z mojego dzieciństwa.
Na szczęście nikt nie zdążył spalić tego
wszystkiego. Odkurzyłyśmy z mamą stare maszyny upchane po strychach i piwnicach. Zachowały się nawet przedwojenne formy do kapeluszy, które nadal mi
służą - mówi Jagoda.
Poprosiła mamę, aby wprowadziła
ją w tajniki tego fachu, przez kilka

# LUDZIE I ICH PASJE
których były dobrane toczek i beret wykonane przez Jagodę. Jedna z prowadzących „Sylwestra w Zakopanem 2019”
Ida Nowakowska cudownie wyglądała w czerwonej opasce od LA DAME.
Wielbicielką prac Jagody jest również
blogerka modowa, prowadząca program
„Pytanie Na Śniadanie”, Macademian
Girl, słynąca z zamiłowania do fikuśnych nakryć głowy.
Wartym odnotowania wydarzeniem jest
wygranie przez Jagodę w 2017 roku konkursu na najlepsze nakrycie głowy, który odbył się podczas słynnych wyścigów
konnych na Służewcu. Rok później została zaproszona tam jako wystawca
i mogła zaprezentować swoje rękodzielnicze dzieła szerszej publiczności. Swoje
produkty wysyła również za granicę do
Polek mieszkających w Anglii, Francji
czy Irlandii. Współpracuje z grupą teatralną „Dance&Art”, wykonując nakrycia głowy do rozmaitych spektakli.
Swoje wyroby wypożycza do artystycznych sesji, których efekty publikowane są na łamach zagranicznych magazynów modowych, takich jak L’Oﬃciel
Russia, Haute Punch Magazine Canada
czy Solstice Mag UK. Z dumą wspomina, że w zeszłym roku została zaproszona na wystawę polskich projektantów
w Starym Browarze w Poznaniu. Jesienią
odbędzie się premiera filmu, w którym
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„zagrały” jej kapelusze. Niestety nie
może póki co zdradzić więcej szczegółów o tym projekcie.
Leszczynianka ma pełne ręce roboty,
jednak nie zapomina również o swoim
rodzinnym mieście. Od kilku lat współpracuje z jednym z butików mieszczących się w centrum miasta, w którym
można podziwiać i przymierzać jej wyroby. W 2018 i 2019 roku jej kapelusze
„wystąpiły” w pokazie mody zorganizowanym w ramach rewitalizacji leszczyńskiej starówki. Wykonywała nakrycia
głowy do spektaklu „Seksmisja”, wystawianego na deskach leszczyńskiego
teatru. W marcu tego roku była uczestniczką „CooBiecych Targów” zorganizowanych przez kawiarnię Cooperativa.
Kiedyś myślała, że modniarstwo to tylko miłe, rodzinne wspomnienia. Dziś
świetnie się w tym odnajduje i nie wyobraża sobie życia bez tego.
- Moją misją jest otwarcie kobiet na eksperymenty z tą częścią garderoby. Chcę,
aby kapelusze traktowały tak samo, jak
biżuterię, czyli jako ciekawe uzupełnienie stylizacji, a nie jak zbędny, babciny
rekwizyt. Chcę robić nowoczesne kapelusze dla współczesnych kobiet, wykorzystując do tego tradycyjne techniki ręczne
- mówi Jagoda.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
REKLAMA

Blogerka Macademian Girl pokochała wyroby LA DAME.
miesięcy pracowała też w Teatrze
Wielkim w Poznaniu, podpatrując pracę
zawodowej modystki. Wiele nauczyła
się również oglądając angielskie vlogi
o tej tematyce na platformie YouTube.
W kulturach anglosaskich tradycje
modniarstwa są silnie zakorzenione
i kontynuowane, gdyż etykieta życia
dworskiego nakazuje nosić nakrycia
głowy podczas ważnych uroczystości
państwowych i rodzinnych. Dlatego
to właśnie stamtąd można zaczerpnąć
najwięcej inspiracji.
Jagodzie bardzo zależy na tym, by tak
jak jej babcia mieć tytuł mistrza modniarstwa. W dzisiejszych czasach jest to
jednak nie do zrobienia. Izba rzemieślnicza nie prowadzi takich egzaminów,
ponieważ nie ma modystek, które przeprowadziłyby zawodowy egzamin. Nie
ma też studiów ani techników w tym
kierunku. Jest na szczęście wielka pasja

i zamiłowanie do tego fachu. Mimo że
modniarstwo to ciężka praca fizyczna,
z młotkiem i gwoździami w ręce oraz
groźbą poparzenia się przy naciąganiu
filcu na gorąco, nie zraża jej to.
- Lubię te chwile w skupieniu w swojej
pracowni i żmudną pracę z materiałem,
która finalnie daje niesamowite efekty.
Uwielbiam kontakt z klientkami i ich kreatywne, spersonalizowane zamówienia mówi Jagoda.
Klientkami firmy LA DAME są często
wymagające gwiazdy telewizji. Paulina
Sykut-Jeżyna pięknie prezentuje się
w fascynatorach w programie „Taniec
z Gwiazdami”, którego jest prowadzącą.
Prywatnie także jest wielką fanką opasek, w których często pozuje do zdjęć na
swoim profilu na Instagramie. Grażyna
Torbicka prowadziła telewizyjną galę
z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości w kreacjach, do
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# CIEKAWOSTKI

DetaLOVE Leszno
Nie udało się zrealizować wakacyjnych planów i poznać nowych miejsc? Nic straconego! Zapraszam na spacer po Lesznie, podczas którego poznacie wiele ciekawostek. A wszystkie są w zasięgu ręki i wzroku. Do wyprawy potrzebny jest jedynie dobry humor. Rolę przewodnika może pełnić poniższy artykuł. Miasto czeka za drzwiami, ruszamy!
To, czy czujemy się dobrze w miejscu,
w którym mieszkamy, często zależy od
tego, jak dobrze znamy jego historię.
Wiedza ta może wpłynąć na poczucie
dumy, bezpieczeństwa czy przywiązania. I nie trzeba od razu poznawać dziejów sprzed tysiąca lat. Czasem wystarczy
zejść z utartych szlaków, spojrzeć wyżej
aniżeli na wysokość pierwszego piętra,
a innym razem wręcz przeciwnie - nieco spuścić wzrok...
Co wiemy o wiatach peronowych na
leszczyńskim dworcu? Wzniesione zostały w 1905 r. Zadanie wykonane zostało przez przedsiębiorstwo Beuchelt
& Co z Zielonej Góry. Świadczą o tym
widoczne na kilku słupach tabliczki znamionowe producenta, które „bystre” oko dostrzeże bez problemów.
Dostawcą materiału konstrukcyjnego –
elementów stalowych – niezbędnego do
powstania wiat była słynna Królewska
Huta z Chorzowa, wówczas niemieckiego Königshütte. Huta była także
producentem szyn. Aby zdobyć tą wiedzę nie musimy zaglądać do encyklopedii. Wystarczy wybrać się na przejazd kolejowy przy ulicy Lotniczej.
Przy skrzyżowaniu drogi z linią kolejową znajdują się wbite w ziemię trzy
fragmenty szyn. Odczytamy na nich wytwórcę Königshütte oraz datę produkcji
– 1900 r. O współpracy zgranej jak dobrze zestrojona orkiestra, mającej miejsce także w wolnej Polsce, świadczą…

Tabliczki znamionowe na słupie
wiaty.

inne szyny. Napis „Król. Huta” i data
1920 r. zobaczymy na fragmencie szyny w sąsiedztwie dawnych Biur Spółek
Kolejowych u zbiegu ul. Dworcowej
i Święciechowskiej. Huta Królewska
Chorzów to zakład z tradycjami. Od
stycznia 2009 r. należy do ArcelorMittal
Poland S.A. Chyba nie trzeba dodawać,
kto jest producentem szyn niezbędnych
do obecnej modernizacji?
Kolej na dalsze zwiedzanie. Kolej na
Antoniny, które dawniej rozciągały się aż
do terenów kolejowych. Nad wejściem
do budynku obecnej restauracji widnieje

WSHN na obecnej restauracji.

Budynek z 1934 r. ul.
Sygietyńskiego.

Sygnowane szyny na ul. Lotniczej.

Sygnowana szyna u zbiegu ulic Dworcowej i Święciechowskiej.

skrót SWHN. Jak go rozwinąć? Folwark
Antoniny dawniej należał do właścicieli Leszna: rodu Leszczyńskich, a potem Sułkowskich. Następnymi właścicielami byli kolejno: berliński bankier
Strowsberg, Ferdinand Hansemann, a po
nim jego córka. Kilka lat po odzyskaniu
niepodległości, w roku 1924, właścicielem została Sandomiersko-Wielkopolska
Hodowla Nasion, po której zachował się
skrót nad wejściowym portalem.
Dekadę później powierzchnia Antonin
została zmniejszona kosztem powiększania obszaru Leszna. W mieście szybko przybywało mieszkańców i zaczęło
brakować terenów pod budownictwo
mieszkaniowe. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych, Bronisława
Pierackiego, z 30 maja 1934 r., włączono część Antonin w granice miasta.
W latach 1934 – 1935 powstało wiele
budynków mieszkaniowych w Lesznie
oraz na jego przygranicznych terenach,
niewchodzących jeszcze w obszar miasta. Budynki z tamtego okresu znajdziemy choćby na ulicach: Dożynkowej,
Racławickiej, Sygietyńskiego czy
Rynku Zaborowskim. I co ciekawe, budynki wcale nie ukrywają swojego wieku, dumnie eksponując na elewacji datę

1934 r. Rynek Zaborowski.

Budynek z 1935 r. ul. Dożynkowa.
powstania. Spacerując po jednej z przywołanych ulic, warto zwrócić uwagę na
budynki, które od niemal dziewięćdziesięciu lat tworzą architektoniczną historię miasta.
P.S. Podziękowania dla Pana Rafała
Łęckiego za udzielenie informacji o sygnowanych szynach przy ulicy Lotniczej.
Chcecie więcej takich ciekawostek?
Zapraszamy do śledzenia naszych profili
na Facebooku i Instagramie. A jeśli coś
Was zastanawia i stanowi nierozwiązaną zagadkę, dajcie znać! Spróbujemy to
dla Was wyjaśnić. Zapraszamy do kontaktu z redakcją.
TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA
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Nie tylko wilka ciągnie do LAS(S)u
Marzyliście kiedyś, aby zostać mistrzem Leszna? Wydaje się niewykonalne? Nic bardziej mylnego! Najlepszym na to dowodem
jest Lass Pub - miejsce, w którym będziecie mieli możliwość zdobycia tytułu mistrza miasta. I to nie jedyne rozgrywki, jakie oferuje lokal. W stylowych wnętrzach znajduje się także jedyny w Lesznie profesjonalny stół do snookera.
tego magiczne wnętrza Lass Pub - bez
wątpienia poczujemy się nieziemsko.
Zaprojektowany perfekcyjnie, co do centymetra lokal, pełen jest zieleni - nie tylko tej bilardowej, ale i doniczkowej oraz
umiejscowionej na ścianach. Wracając
na ziemię, warto dodać, że gra przy zielonym stole poprawia samopoczucie
i podnosi pewność siebie. Szybkie postępy w grze powodują natychmiastowe
poczucie zadowolenia. Dodatkowo uczy

koncentracji, cierpliwości, zdolności do
obliczania ryzyka, a więc cech niezbędnych w codziennym życiu oraz w środowisku pracy. Jest także sportem o wyjątkowo niskiej urazowości.
Lass pub to miejsce dla każdego. Tutaj
nie ma ograniczeń wiekowych. Wszyscy
mogą liczyć na profesjonalne doradztwo. Właściciel lokalu, Przemysław
Wojciechowski, to prawdziwy pasjonat
bilardowych gier.
- Do tej pory chcąc zagrać w snookera, musieliśmy wybrać się do Poznania
czy Wrocławia. A czym różni się snooker
od klasycznego bilarda? Stół jest zdecydowanie większy, natomiast kieszenie są
mniejsze od łuz znajdujących się w stole bilardowym. Do gry używa się 22 bil.
Snooker wymaga więcej precyzji, a gra
prowadzona jest na punkty.
Dobrą radą służą także zawsze uśmiechnięci barmani, posiadający wysokie
umiejętności w swoim fachu. To miejsce
zupełnie inne, aniżeli stereotypowa „bilardownia” pełna dymu papierosowego.
Po zakończonym pojedynku w Lass Pub
mamy możliwość obserwacji nie tylko
innych graczy, ale i telewizyjnych transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych, a liczba odbiorników umożliwia
oglądanie kilku relacji jednocześnie.

- Zapraszamy spragnionych relaksu
i nowych wrażeń. Każdy początkujący gracz może liczyć na wsparcie i fachową pomoc. Jednocześnie zapraszamy do rezerwacji stołów i stolików
(tel. 574 777 135) oraz do śledzenia naszego profilu na Facebooku (Lass Pub) – podsumowuje Przemysław Wojciechowski,
właściciel lokalu.

Godziny otwarcia
pon. – czw. 15.00 – 23.00
pt. 15.00 – do ostatniego klienta
sob. – nd. 12.00 – do ostatniego klienta
ul. Królowej Jadwigi 30
64-100 Leszno

(59/2020)

Lokalizacja przy ul. Królowej Jadwigi
30 może kojarzyć się mieszkańcom
z pierwszym w Lesznie sklepem całodobowym oraz uroczystościami odbywającymi się w kasynie policyjnym. Od kilku
lat miejsce zachwyca swoją architekturą i bogatą ofertą usługową. Najnowszą
z nich jest możliwość zagrania w snookera oraz bilard.
Zawodnicy grający w snookera bywają nazywani czarodziejami. Dodając do
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Świętowanie
w Kąkolewie
Ćwierć wieku ważnej organizacji:
W ub. niedzielę obchodziło Tow. Kat. Robotn. Polskich w Kąkolewie swe
25-lecie. Długi pochód z orkiestrą na czele ruszył na mszę św., którą odprawił ks. prob. Obaski, poczem w parku dworskim odbyło się uroczyste posiedzenie. Na zakończenie odśpiewano "My chcemy Boga". Po wspólnym obiedzie, rozpoczęła się wesoła zabawa ludowa.

W Zaborowie na
zakończenie żniw
Tak bawiono się dawniej podczas święta plonów:
Bardzo udałe "dożynki" urządziło Koło Śpiewu "Derobiński" wspólnie
z Kołem "Nowowiejski" z Zaborowa w ogrodzie Sokoła. Gości było przeszło
3000. Specjalnie podobały się tańce no i aktualne dowcipne a i polityczno
cięte śpiewki starego "Dziadka". Zasługa należy się w wielkiej mierze prezesowi Koła p. P. Jórdze.

Zaprezentowali
się strażacy
Tak było w Lesznie:
Tydzień Straży Pożarnej rozpoczął się w ub. niedzielę zbiórką uliczną i pokazami ratownictwa poż. na rynku. Publiczność chętnie popierała imprezę naszych dzielnych strażaków.

Oskarżony
całkowicie
uniewinniony
Sprawa dotyczy porucznika rezerwy, a proces odbył się w Lesznie:

REKLAMA
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W wojskowym sądzie okręg. odbyła się ponowna rozprawa por. rezerwy
Żakowskiego skazanego w swoim czasie na 15 miesięcy więzienia i wydalenie z korpusu oficerskiego za obrazę uczuć narodowych podczas zajścia
z konduktorem tramwajowym. Sąd Najwyższy, do którego skazany się odwołał, wyrok skasował i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po
powtórnie przeprowadzonej rozprawie wojskowy sąd okr. oskarżonego całkowicie uniewinnił.

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Włamanie do
szkoły rolniczej
Przestępcy przedostali się do placówki w Bojanowie:
Pod osłoną nocy nieznani sprawcy włamali się do kancelarji państw. średniej szkoły rolniczej i przy pomocy raka rozpruli kasę żelazną, zabierając gotówkę. Mimo, że rabunek spostrzeżono natychmiast, pogoń za sprawcami
utrudnił brak policji. Zawezwani na pomoc dozorcy z zakładu korygendów
ostrzeliwali rabusiów, którzy jednak zbiegli niepoznani. Bandyci zrabowali
około 200 zł.

Sądowe potyczki
z Niemcami
Kiedyś już pisaliśmy o historiach polsko-niemieckich w majątku
w Rojęczynie. Teraz kolejne doniesienia, tym razem z innej gazety:
Sąd Okręgowy w Ostrowie na sesji wyjazdowej w Rawiczu rozpatrywał
sprawę przeciwko właścicielowi majątku Rojęczyn w pow. leszczyńskim,
Niemcowi Ryszardowi Sorgtowi, oraz żonie jego, Annie, oskarżonym o zakazywanie swej służbie mówienia w języku polskim oraz o to, że obrażali
uczucia narodowe służby polskiej. Ponadto akt oskarżenia zarzucał Sorgtowi
wyszydzanie uroczystości święta narodowego 3 maja. Rozprawa wykazała
całkowitą winę zasiadających na ławie oskarżonych Niemców i obfitowała
w szczegóły, które naprawdę budzą zdumienie i wykazują, do jakiego stopnia posuwa się bezczelność niemiecka w Polsce. Oskarżony Sorgt nietylko,
że obrażał uczucia narodowe swej służby, złożonej z Polaków, ale zakazywał jej także brania udziału w ćwiczeniach P.W. Sąd, po rozpatrzeniu sprawy,
skazał małżonków Sorgtów na karę więzienia po 3 lata oraz na ponoszenie
kosztów sądowych w wysokości 100 zł.

Drób
zdziesiątkowany
przez chorobę
Teraz mamy ASF, a dawniej walczono z innymi chorobami zwierząt:
W maj. Jabłonna wybuchła cholera drobiu. Wszelki wywóz żywego lub bitego drobiu bez specj. zezwolenia starosty pow. jest zakazany.

W tekstach zachowano oryginalną pisownię.
Materiały pochodzą z "Kuriera Poznańskiego"
(wydania wrześniowe 1933 roku)
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Vigor Med – zobac

Vigor Med to Specjalistyczne Centrum Medyczne działające w Lesznie od 2011 r. Od samego początku, za sprawą wykwalifikowanej k
medycznych. W placówce funkcjonują zarówno Poradnia Lekarza Rodzinnego wraz z laboratorium, Specjalistyczne Gabinety lekar
Szpitalnym przeprowadzane są zabiegi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjne w dziedzinie: urologii, ginekologi
rozmawiamy z dr n. med. Moniką Podfigurną-Musielak.
Czym jest zaćma i jak można ją
leczyć?
Zaćma to zmętnienie naturalnej soczewki oka. Najczęściej ten problem
dotyczy osób powyżej 50. roku życia
i jest wynikiem zmian w obrębie tkanek
oka spowodowanych starzeniem się organizmu. Powstająca zaćma powoduje
pogorszenie ostrości widzenia, gorsze
widzenie barw. Często w początkowym
etapie możemy poprawić ostrość widzenia przez dobranie odpowiednich okularów. Jednak z biegiem czasu zmętnienie
soczewki postępuje, a wtedy skutecznym
leczeniem jest zabieg operacyjny. Zabieg
polega na usunięciu zmętniałej soczewki
za pomocą ultradźwięków i zastąpienie
jej sztuczną soczewką.
Jakie wymagania musi spełnić pacjent, aby zostać zakwalifikowanym
do zabiegu usunięcia zaćmy w ramach
NFZ?
Przed zabiegiem pacjent musi przejść
wizytę kwalifikacyjną. To szczegółowe
badanie okulistyczne, w trakcie którego
ocenia się stopień zmętnienia soczewki,
obecność innych chorób oka oraz oblicza się moc wszczepianej przy zabiegu

sztucznej soczewki. Warunkiem niezbędnym do zapisania pacjenta na tego typu
wizytę jest posiadanie skierowania do
szpitala od lekarza okulisty.
A co z pacjentem, który nie ma
skierowania?
Pacjent, który zauważył pogorszenie
widzenia może umówić się na wizytę
u okulisty również w naszym Ośrodku.
W jaki sposób należy przygotować się
do zabiegu?
Pacjent otrzymuje stosowne, czytelne
instrukcje na wizycie kwalifikacyjnej, na
której wyznaczony jest również termin
operacji. Ponieważ zabieg usunięcia zaćmy jest zabiegiem planowym, możliwe
jest ustalenie dogodnego dla pacjenta
terminu.
Czy pacjent powinien pojawić się
z osobą towarzyszącą?
Tak. Konieczne jest zapewnienie pacjentowi towarzystwa osoby dorosłej,
która przywiezie pacjenta na zabieg
i odbierze go po nim. Jest to istotne, ponieważ po zabiegu i znieczuleniu ocena
sytuacji i reakcji przez pewien czas może
być zmieniona.

Jak długo pacjent przebywa w Ośrodku i co dzieje się z pacjentem w czasie
przebywania na Oddziale?
Pacjent przebywa na Oddziale zazwyczaj od trzech do pięciu godzin. W tym
czasie jest pod opieką lekarską i pielęg-

i usuwa zmętniałą soczewkę przy pomocy ultradźwięków. W jej miejsce, przez
niewielkie cięcie ok 2,5mm, wszczepia się sztuczną, zwijalną soczewkę.
Wszystko odbywa się w znieczuleniu
miejscowym (kroplowym), w obecności

niarską. Przed operacją pacjent otrzymuje odpowiednie leki i krople. Sam zabieg
trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut. Wykonuje się go z użyciem nowoczesnego
mikroskopu operacyjnego oraz aparatu
do fakoemulsyfikacji, który rozbija

wykwalifikowanego zespołu anestezjologicznego, który czuwa przy pacjencie.
Znieczulenie jest skuteczne i bezpieczne
nawet dla pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi, jak choroby serca,
nadciśnienie tętnicze, czy cukrzyca.
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cz więcej

kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnia najwyższy poziom usług
rskie i Poradnie, jak i Oddział Chirurgii Jednego Dnia. W Oddziale
i, ortopedii, chirurgii oraz okulistyki. O działalności tego ostatniego

osiąga doskonałe wyniki widzenia już
po tygodniu.
Jakie inne zabiegi i operacje okulistyczne wykonywane są w Oddziale?
W ośrodku Vigor Med wykonujemy szereg innych zabiegów, w tym: skomplikowane zabiegi witrektomii, zastrzyki doszklistkowe w przebiegu zwyrodnienia
plamki (AMD), zabiegi laserowe oraz
zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej
powiek.
Jak widzę Oddział działa prężnie…
Tak, cały czas się rozwijamy. Współpracujemy ze specjalistami z Leszna
i Poznania. Kładziemy duży nacisk na
szkolenia. Inwestujemy w nowoczesny
sprzęt, właśnie w tym miesiącu zakupiliśmy nowy aparat do badania topografii
rogówki. Posłuży nam między innymi do
kwalifikacji pacjentów przed wszczepianiem soczewek torycznych. Jednak najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo
i zadowolenie pacjenta. Na to wszystko,
oprócz profesjonalnego leczenia, składa
się również miła atmosfera.
Dziękuję za rozmowę.

E-mail:
okulistyka@vigormed.pl
Tel.: +48 65 529 29 19
www.vigormed.pl
ul. Jana Kiepury 12
64-100 Leszno

(60/2020)

Jakie soczewki pacjent otrzymuje
w wyniku operacji?
Od początku istnienia Oddziału wszczepiamy najwyższej klasy niemieckie
soczewki jednoogniskowe lub jednoogniskowe toryczne. Te ostatnie pozwalają przy okazji usunięcia zaćmy na
zniwelowanie astygmatyzmu. W efekcie
oznacza to, że pacjent będzie widział jak
nigdy wcześniej.
Czy jest możliwość wszczepienia innej
soczewki w przypadku osób chcących
uniknąć noszenia okularów?
Tak. W ramach zabiegów komercyjnych
(odpłatnych) pacjent może wybrać soczewkę wieloogniskową (multifokalną),
dzięki której widzi się doskonale na różnych odległościach i nie ma potrzeby stosowania okularów. Inwestycja w taką soczewkę, to tak jak zakup nowoczesnych
okularów progresywnych, z tą różnicą,
że soczewka taka służy pacjentowi do
końca życia.
Co dalej, co dzieje się po operacji?
Już następnego dnia odbywa się pierwsza wizyta kontrolna. Druga obowiązkowa kontrola ma miejsce pomiędzy 14
a 28 dniem po zabiegu.
I jak rozumiem cały proces jest refundowany przez NFZ?
Zgadza się. Cały proces dla pacjenta
zakwalifikowanego jest refundowany włącznie z wizytami kontrolnymi.
Po jakim czasie pacjent może spodziewać się poprawy widoczności?
Często już w pierwszej dobie po operacji pacjent zauważa poprawę ostrości widzenia, lepsze widzenie kontrastów i kolorów. Większość pacjentów
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Spełniając marzenia w chmurach
Jedną z pasji Róży Grzegorz są podróże. Pewnego dnia, gdy przeglądała social-media natknęła się na ofertę pracy od WizzAir.
Węgierskie linie lotnicze ogłosiły akurat nabór na stanowiska stewardessów oraz stewardów. Róża postanowiła spróbować swoich sił…
Kamil: Zdecydowała miłość do
podróży?
Róża: W pewnym stopniu tak. Praca
w liniach lotniczych wiąże się z bardzo
nieregularnym czasem pracy. Trudno
także mówić o weekendach oraz wolnych świętach. Z drugiej strony nie lubię rutyny, dlatego pomyślałam sobie,
że wcale nie będzie mi to przeszkadzać.
W końcu codziennie coś nowego…

trzeba pracować w weekendy oraz we
wszystkie święta. Loty odbywają się także z 31 na 1 stycznia, dlatego sylwester
lub gwiazdka w pracy to nic nadzwyczajnego. W liniach lotniczych istnieje
jednak osoba - crew control - która czuwa nad tym, aby załoga zawsze była wypoczęta. Oczywiście trzeba znać język
angielski, natomiast znajomość innych
języków jest bardzo pożądana. Linie wymagają także co najmniej 1,65 metra wysokości u kobiet lub 1,70 metra u mężczyzn, a także “schludnego wyglądu”.
- Tatuaże są przeszkodą?
- Nie spotkałam się z liniami lotniczymi, które akceptowałyby tatuaże w widocznych miejscach. Chodzi po prostu
o to, że można posiadać tylko te, które
można ukryć. To samo dotyczy piercingu oraz innych wyróżniających się cech.
Niektóre prestiżowe linie lotnicze nie akceptują rzucających się w oczy pieprzyków lub aparatów na zęby. Oczywiście
trzeba również spełnić kryteria zdrowotne. Akceptowana wada wzroku najczęściej waha się od -4 do +4.

Róża Grzegorz.
- Zgaduję, że aby zostać stewardessą, trzeba zrobić coś więcej niż wysłać
CV…
- Każde linie lotnicze mają inne warunki
wstępne. Niektóre już na początku wymagają specjalnej licencji, natomiast inne
oferują różne szkolenia. Najistotniejsza
jest jednak elastyczność. Trzeba przystosować się do tego, że czasami będzie

Na pokładzie najważniejsza jest współpraca między załogą.

- Przejdźmy teraz do szkolenia.
- W różnych liniach lotniczych wygląda to inaczej. Ja odbyłam kurs
w Katowicach, natomiast równie dobrze można go przejść w innych bazach
WizzAira, np. na Węgrzech, na Litwie
itd. Trwa on od 30 do 60 dni i jest bardzo intensywny. Przez 6 dni w tygodniu szkolenie trwa od godziny ósmej
do siedemnastej. Po nim następuje miesiąc przerwy na dostarczenie lub uzupełnienie różnych dokumentów. Dopiero
później czas na trening w samolocie na
tzw. lotach poznawczych. Na końcu, już
w trakcie normalnego rejsu lotniczego,
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Każdy lot jest na swój sposób wyjątkowy.
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praca rekruta oceniana jest przez trenera. Od niego zależy, czy staniemy się stewardessą, czy zostaniemy skierowani na
dodatkowe kursy.

informację, czy jutro gdzieś lecimy.
Oczywiście stand-by to tzw. dyżur, czyli jest on ujęty w grafiku. Paradoksalnie
mamy dużo czasu wolnego.

- Dlaczego właściwie WizzAir?
- Wszystko zaczęło się od dnia otwartego węgierskiej linii lotniczej. To właśnie
wtedy zostałam przyjęta na szkolenie.
Nie zdecydowałam się na poszukiwanie pracy w innych liniach, ponieważ
atmosfera w trakcie szkolenia była naprawdę dobra. Poznałam mnóstwo ciekawych osób, z którymi łączą mnie miłe
wspomnienia.

- Czyli ile godzin dziennie pracuje
stewardessa?
- Maksymalnie pracujemy trzynaście
godzin dziennie. W naprawdę skrajnych przypadkach dochodzi tzw. godzina kapitańska, czyli czternasta godzina.
Wszystko zależy od tego, czy wykonujemy dwa sektory, czy cztery. Jeden sektor
to inaczej lot w jedną stronę.

- Nie przeszkadzał ci brak
regularności?
- Praca stewardessy wiąże się z elastycznością, ale to nie tak, że musimy czuwać
przez cały dzień. Grafik ustalany jest na
dany miesiąc i nie ulega on zmianie. Jeśli
zgłosiliśmy chęć wzięcia urlopu z odpowiednim wyprzedzeniem w systemie, to
zawsze go otrzymamy. Mówiłam, że jest
to niecodzienna praca, ponieważ musimy liczyć się z tzw. stand-by oraz available. W pierwszym z nich chodzi o to,
że w określonym czasie musimy znajdować się niedaleko bazy, tak, aby w razie
telefonu w ciągu godziny dotrzeć na lotnisko. Natomiast available obowiązuje
zawsze do dnia poprzedzającego do godziny 14:00 - do tego czasu otrzymujemy

- Pamiętasz swój pierwszy lot?
- Jasne! Byłam raczej obserwatorką, jednak głównie pamiętam chaos. Stewardessy są odpowiedzialne za
wiele rzeczy, o których trzeba pamiętać. Na początku czułam się zagubiona.
Oczywiście z każdym kolejnym lotem
było coraz lepiej!
- W czasie wolnym zwiedzasz okolice?
- Niestety WizzAir ma bardzo napiętą
siatkę połączeń, dlatego nie zostajemy
na danym lotnisku przez dłuższy czas.
Turn around, czyli moment pomiędzy
wyjściem pasażerów poprzedniego lotu
a przyjściem następnych pasażerów, jest
krótki. W nadzwyczajnych sytuacjach
oczywiście zdarza się, że zostajemy
na danym lotnisku przez dłuższy czas.

Ogólnie rzecz biorąc, nie jest możliwy
rekonesans po okolicy.
- Zdarzają się problemy z pasażerami?
- Właśnie te nadzwyczajne sytuacje,
o których mówiłam wcześniej, związane są najczęściej z pijanymi lub bardzo źle zachowującymi się pasażerami.
Z czasem nabywa się pewne umiejętności, które pozwalają opanować sytuację
na pokładzie.
- Czy stewardessa może znajdować
się w kokpicie?
- Po katastrofie samolotu linii
Germanwings (pilot popełnił samobójstwo, rozbijając samolot z pasażerami)
wprowadzono zasadę, że w kokpicie nigdy nie może znajdować się jeden pilot
- zawsze musi być ich dwóch lub ktoś do
pary - właśnie stewardessa. Uprzedzając
pytania o moje zdolności lotnicze: jesteśmy szkoleni z zakresu obsługi samolotu. Powinniśmy umieć wpisać częstotliwość, która połączy nas z najbliższą
wieżą kontrolną. Ta z kolei ma nam pomóc w bezpiecznym wylądowaniu.
- Zdarzyło ci się awaryjne lądowanie?
- Na szczęście nie, niemniej w trakcie szkolenia kładzie się duży nacisk na
umiejętność zachowania odpowiednich
procedur. Ewakuacja musi zostać poprzedzona oceną sytuacji na zewnątrz,
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odbyć się po przeciwnej stronie w stosunku do baku paliwa (jeśli wcześniej
było tankowanie) oraz trwać maksymalnie 90 sekund. Stosunkowo często udzielamy pomocy medycznej na pokładzie.
- Co sprawia ci największą radość
w tej pracy?
- Chyba swoboda latania. Poza tym elastyczny grafik pozwala na ustawienie kilku dni wolnych pod rząd. Jednak najbardziej cieszy mnie to, że... mniej płacę
za bilety lotnicze WizzAir. To naprawdę ułatwia podróżowanie. Z kolei pewnym problemem w tej pracy jest brak
snu. Zawsze trzeba mieć chłodny umysł,
a już szczególnie w trakcie lotu.
- Obecnie nie jesteś już stewardessą.
Dlaczego?
- Zrezygnowałam z przyczyn osobistych. Postanowiłam również wrócić na
studia. Nie wykluczam jednak, że pewnego dnia wrócę do tej branży. Teraz najbardziej brakuje mi lotniskowej atmosfery. Każdy, kto kocha latanie, wie, o czym
mówię. Chociaż ostatnio odkryłam, że
równie fascynujące jest pływanie promem lub statkiem...
KAMIL DUDKA
REKLAMA
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Afisz wypełn
jskim w Lesznie
czyli co słychać w Teatrze Mie

Na tematy trudne i te nieco przyjemniejsze rozmawiamy ze Zbigniewem Rybką, który jesienią ubiegłego roku objął stery leszczyńskiego Teatru.
Obejmując funkcję dyrektora Teatru
Miejskiego mówił Pan o chęci poprawy sytuacji finansowej przez zdobywanie środków zewnętrznych. Czy
udało się Panu pozyskać partnerów
biznesowych?
Tak mówiłem i troszkę udało nam się
w tej dziedzinie zrobić. To prawda, że
jednym ze sposobów utrzymania, czy
raczej poprawienia kondycji finansowej
teatru, są środki zewnętrzne. Należy jednak pamiętać, że jest to źródło mogące
wspomóc budżet teatru, ale nie można
na nim opierać bezpieczeństwa finansowego instytucji. Granty czy wsparcie
sponsorskie pozytywnie wpływają na
codzienność teatru (większe możliwości twórcze, inwestycyjne), ale nie mogą
zapewnić mu bytu. Dzisiaj, po kilku miesiącach pracy, mogę powiedzieć, że pomimo pandemii udało się ustabilizować
sytuację finansową teatru. Odbyliśmy
trzy premiery (na więcej nie pozwoliła
nam sytuacja epidemiczna), kolejne trzy
tytuły mamy już przygotowane na wrzesień i początek października. Co więcej,
poczyniliśmy pewne zakupy i sukcesywnie poprawiamy naszą infrastrukturę,
a także - dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w łącznej kwocie 425 000 zł zwiększamy liczbę miejsc na widowni aż
o siedemdziesiąt oraz przystępujemy do

"7 sekund wieczności".

realizacji interesujących projektów artystycznych i edukacyjnych. Przyznaję, że
ta nowa perspektywa bardzo mnie cieszy, szczególnie zaś zadowolony jestem
z większej liczby foteli na widowni, bo
to jedna z najpoważniejszych szans na
dobre życie naszego teatru.
Granty na projekty to jeden, ale niejedyny sposób na wspieranie budżetu
teatru. Inną formą są koprodukcje przygotowywane wspólnie z innym teatrem.
Nie zdradzając szczegółów, mogę powiedzieć, że zapowiada się kilka bardzo interesujących pomysłów współpracy z teatrami z Poznania, Krakowa,
Warszawy...
Zostańmy jeszcze chwilę przy finansach. Czy taka instytucja jak teatr służy do zarabiania pieniędzy?
Wiem, że zabrzmi to kontrowersyjnie,
ale między innymi tak. W jakim stopniu
teatry powinny się koncentrować na tym
aspekcie swojej działalności, to zależy
od celów, jakie zostały przed nimi postawione, środowiska, w którym pracują,
wielkości dotacji, oczekiwań, jakim mają
sprostać i tak dalej. Największe teatry,
na przykład te o statusie „narodowych”,
nie muszą tak intensywnie zajmować się
kwestiami wielkości wpływów. Mają
inne zadania i stosowne do nich środki.

Zbigniew Rybka.
Teatry w wielkich miastach, które mają
do zaspokojenia poważne aspiracje, pracują w środowisku, w którym działa kilka scen, również w mniejszym stopniu
zmuszone są do myślenia o zarabianiu
pieniędzy, gdyż często dysponują większymi budżetami... Jest jednak ogromna
rzesza teatrów, których dotacja pokrywa
koszty własne lub w minimalnym tylko
stopniu je przekracza i te sceny skazane
są na myślenie bardziej „ekonomiczne”.
Oczywiście pozornie wszystkie teatry
mają do spełnienia te same lub bardzo
podobne zadania. Widać to dokładnie,
kiedy przestudiujemy ich statuty. Są
praktycznie identyczne... Czy jednak
oczekiwania i możliwości teatrów są
identyczne? Rzecz jasna, nie. Można
nie lubić tego, co mówię, ale nie sposób
się z tym nie zgodzić. Inne możliwości
połowów daje przecież wielki statek rybacki pływający po Atlantyku, inne kuter
poławiający na jeziorze Śniardwy. Tym
samym się zajmują, ich zadania są teoretycznie takie same, ale... No właśnie,
decydujące jest owo „ale”. Dlaczego zatem teatry powinny zarabiać? Bo - zgodnie z przepisami - zarobione pieniądze
mogą przeznaczyć wyłącznie na realizację zadań statutowych, czyli zwiększają
w ten sposób swoje możliwości i potencjał twórczy... No i przede wszystkim

zapewniają instytucji pewien minimalny
komfort planowania i większą swobodę
pracy.
Ekonomię już zostawmy, teraz
przejdźmy do sztuki. Co traci człowiek, który nie chodzi do teatru?
Odbiera sobie możliwość przeżycia,
które uwalnia od cierpienia, niweluje
napięcia, rozładowuje stłumione emocje. Rezygnuje ze swego rodzaju oczyszczenia, które starożytni Grecy zamknęli
w słowie katharsis. Ów ukuty wiele wieków temu termin dość dobrze określa
wyjątkowość sztuki teatru i istotę relacji: widz - aktor, odbiorca – nadawca.
Najlepszym dowodem na to, że teatr jest
sztuką szczególną i ponadczasową, jest
fakt, że nie przegrał z radiem, kinem,
a dzisiaj nie przegrywa z internetem. Bo
żadne z tych mediów nie daje odbiorcy
tego specjalnego efektu... nie przynosi
katharsis.
Zajrzyjmy na chwilę za kulisy teatru.
Co jest powodem tego, że dane przedstawienie „schodzi” z repertuaru?
Przyczyn może być kilka. Najlepsza sytuacja jest wtedy, gdy po długim graniu
danego tytułu dochodzimy do wniosku,
że spektakl już wypełnił swoje zadanie.
Bywa, że rozpada się zespół i kosztowne
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"Szalone nożyczki".
wznowienia powodują, że przedstawienie staje się trudne lub wręcz niemożliwe
do dalszej eksploatacji. Zdarza się i tak,
że widzowie z jakichś powodów (i nie
zawsze jest to niska jakość spektaklu)
nie chcą danej sztuki oglądać... A czasem przedstawienie nie udaje się jego
twórcom i wtedy teatr decyduje się na
rozstanie z nim...
Pozostając za kulisami teatru, czy widzowie będą mogli zobaczyć miejsca
na co dzień niedostępne? Czy są pomysły na zorganizowanie na przykład
zwiedzania teatru?
Takie „zwiedzania” czasem się u nas odbywają, głównie dla dzieci. Nasz teatr
dysponuje bardzo skromnym zapleczem
i z tego powodu planowe organizowanie

tego rodzaju akcji jest trochę na wyrost.
W najbliższym czasie położymy za to
duży nacisk na poznanie teatru poprzez
udział w jego tworzeniu – mam na myśli wspólne czytanie dramatów, czytanie
poezji z udziałem publiczności, różnego rodzaju warsztaty teatralne... Jesienią
uruchomimy wiele form takiej edukacyjnej i popularyzatorskiej aktywności.
Wszystkie będą bezpłatne. Już dziś serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w nich.

relacje (śmiech). A na serio: lubię pracować w dobrej atmosferze. Nikogo nie
zapraszam do współpracy po to, żeby
z nim walczyć. Czasami - jak to w pracy
- pokazują się emocje, ale nigdy nie są to
emocje na tematy osobiste. Po pracy znowu jesteśmy w dobrych relacjach. Jeżeli
ktoś nie oddziela tych dwóch rzeczywistości, na pewno ma w teatrze trudno.
Taka postawa bardzo ogranicza rozwój
i sprzyja pielęgnowaniu własnych kompleksów. Komu to potrzebne…

Jak układają się Pańskie relacje z artystami pracującymi w leszczyńskim
teatrze?
Jak Panu wiadomo, zespół aktorski
w naszym teatrze liczy… jedną osobę.
Myślę, że mam z Markiem bardzo dobre

A jest w teatrze coś, co doprowadza
Pana do szewskiej pasji?
Jeśli już, to denerwuje mnie to samo,
co w życiu: bylejakość, kłamstwo (brak
lojalności). Z tym, że na to ostatnie
już właściwie nie reaguję, więc trudno

powiedzieć, że doprowadza mnie do
szewskiej pasji. Widzę i staram się dalej
robić swoje.
Co ze spektaklem „Powrót córki
marnotrawnej” nawiązującym do lokalnej historii? I czy możemy się spodziewać innych występów związanych
z Lesznem.
Wspomniany przez Pana tekst powstał
i będzie przedstawiony leszczyńskiej i nie tylko leszczyńskiej - publiczności
na początku zbliżającego się sezonu,
w ramach naszej działalności „w sieci”.
Są również inne pomysły działań artystycznych związanych z Lesznem, ale
o nich będziemy mogli mówić za jakiś
czas...
Jakie są zatem plany repertuarowe na
najbliższe miesiące?
We wrześniu i na początku października
w krótkim czasie odbędą się trzy premiery: „Miłość i polityka”, „Mój boski
rozwód” i „Mały Książę”. Oczywiście
wracamy także do przedstawień z poprzedniego sezonu, mamy bogate plany. Słowem: afisz wypełniony po brzegi
i mamy nadzieję, teatr też...
Jak wygląda Pana życie pozateatralne? Polubił Pan Leszno, ma swoje ulubione miejsca?
Mam wiele ulubionych miejsc w Lesznie,
bywam w nich częstym gościem. Leszno
to piękne miasto, a ja lubię chodzić, więc
prawie codziennie pokonuję kilometry
po ulicach i zaułkach. Nie nudzę się.
Poza tym zwiedzam okolicę i jestem pod
wrażeniem urody wielu miejsc...

"Chwytaj dzień".

Dziękuję za rozmowę.

30

# PROMOCJA

# PROMOCJA

31

# PODRÓŻE

Belgia w trzech odsłonach
Antwerpia, Gandawa, Brugia. To tylko trzy z wielu pięknych
miast leżących we Flandrii, czyli Królestwie Belgii. Pasjonaci
sztuki bez wątpienia znają malownicze kanały Brugii. Osoby
religijne oraz specjalizujące się w sztuce sakralnej muszą kojarzyć Ołtarz Gandawski. O Antwerpii słyszał każdy historyk,
a w szczególności ci, którzy kochają diamenty. Coraz więcej turystów przekonuje się, że to również idealny cel podróży…
Lot w cenie obiadu
Do Belgii najtaniej polecieć z Krakowa,
Warszawy lub Wrocławia. Loty na lotnisko Bruksela-Charleroi są tanie.
Standardowa cena nie powinna być
wyższa niż 119 zł, natomiast bez problemu można znaleźć bilety za 39 zł lub
59 zł. Lotnisko, na którym wylądujemy,
znajduje się dość daleko od Brukseli.
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po
przylocie, jest kupienie biletu na przejazd autobusem do centrum Charleroi.
Następnie łapiemy pociąg do Antwerpii
(Anvers lub Antwerpen). Bilet nie będzie droższy niż 12 euro. Nie trzeba się
przesiadać, aczkolwiek pociąg jedzie
przez Brukselę. Można wysiąść, pozwiedzać, a następnie kontynuować podróż. Z Antwerpii do Gandawy, a później
z Gandawy do Brugii również najkorzystniej wybrać kolej. Jest punktualna,
czysta oraz tania. Pociągi jeżdżą bardzo
często, natomiast rozkład jazdy jest czytelny i dostępny praktycznie na każdej
ścianie na dworcach. Powrót z Brugii na
lotnisko w Charleroi jest nieco bardziej
skomplikowany, dlatego lepiej zdecydować się na podróż autokarem Flibco (bilety zaczynają się od 5,99 euro).

Spontaniczny hotel
Jestem zwolennikiem rezerwacji z wyprzedzeniem miejsc noclegowych.
W końcu często cena w internecie jest
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Kanał w Brugii.

niższa niż w recepcji. W Belgii warto zrobić wyjątek. Te trzy miasta są tak malownicze, że spacerując po nich, z pewnością zakochacie się w jakimś przytulnym
hoteliku. Żal byłoby w nim nie zostać.
Wiem, co mówię, ponieważ w Brugii,
pośród kanałów i wąskich uliczek, znalazłem malutki, pięciopokojowy hotelik. Zauważyłem też, że ceny za pokój
są mniej więcej takie same w poszczególnych obiektach. Najtańszy będzie hostel (doba od 19 euro), natomiast najdroższe będą kameralne hoteliki (doba
od 30 euro). Chociaż niektórzy może tak
pokochają nocne życie w Antwerpii, że
nie będzie sensu wynajmować pokoju…

Zapomnij o diamentowej dzielnicy
Antwerpia powita was cudownym
dworcem kolejowym. Lepiej go szybko nie opuszczać, bo być może już nigdy w życiu nie zobaczycie piętrowych
peronów. Zaraz obok niego znajduje
się dzielnica diamentowa - chyba najbardziej przereklamowana oraz najnudniejsza atrakcja dla przeciętnego turysty... Oczywiście sytuacja zmieni się
diametralnie, jeśli przyszliście do niej
na zakupy. Generalnie na wystawach nie
znajdziecie najszlachetniejszych kamieni - te są schowane w sejfach. Ujrzycie
za to ortodoksyjnych Żydów, ochronę
z karabinami oraz ogromną ilość kamer
i alarmów. Kawałeczek dalej mieszkał Rubens. Obecnie znajduje się tam
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Gandawa.
muzeum oraz galeria sztuki poświęcona jego malarstwu. Główny zabytek Antwerpii leży w samym centrum
- wstęp do katedry Najświętszej Maryi
Panny jest płatny, jednak kosztuje zaledwie kilka euro. Tuż naprzeciwko jest
ratusz, a po jego lewej stronie deptak.
Idąc prosto po kilku minutach zauważycie niepozorną kamienicę - to wejście
do niedawno udostępnionych tuneli ciągnących się pod Antwerpią. Nad kanałem
góruje niewielki zamek, który obecnie
jest remontowany.

otrzymuje zestaw audio przewodnika nagrania są… wyjątkowe. W katedrze
Świętego Bawona można odwiedzić
magiczny ołtarz oraz kilka innych monumentalnych rzeźb. Tuż obok znajduje się wieża widokowa, kolejna katedra
i jeszcze jeden kościół. Najpiękniejsza
atrakcja Gandawy pojawia się dopiero
wraz z nadejściem ciemności. Nie wydaje mi się, aby było coś romantyczniejszego od lampki wina na słynnym moście
lub tuż obok niego nad kanałem wśród
akompaniamentu kolorowych, magicznie oświetlonych kamieniczek. Czasami
odbywają się tam kameralne koncerty,
które dodają uroku całości.

Frytki? Najlepsze w Brugii!
Mogę wam obiecać, że nigdzie nie
skosztujecie lepszych frytek. Najlepsze
są serwowane na rynku głównym. Za

Wszystko w centrum
Gandawa jest specyficznym miastem,
ponieważ wszystkie główne zabytki
znajdują się w ścisłym centrum. Tutaj
nie da się zgubić lub nieznaleźć danej
atrakcji turystycznej. Wstęp do zamku
gandawskiego jest tani. Każdy turysta
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Kolorowe kamienice w centrum
Antwerpii.

Wąskie uliczki Antwerpii.
niecałe 5 euro otrzymacie ogromną porcję wraz z ulubionym sosem. W Brugii
przechowywana jest jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijańskich - krew
Jezusa Chrystusa. O określonej porze
można ją zobaczyć. Na terenie miasta
znajduje się niezliczona ilość zabytkowych kościołów, kamienic, fortów oraz
kanałów. Dużo osób uważa, że są one bardziej urocze od tych z Wenecji. W Brugii
jest znacznie mniej turystów, dlatego nie
stanowi problemu wypożyczenie małego
kajaku lub łódki. Przepis na romantyczny
wieczór? Mały kajak, butelka pysznego,

Katedra w Antwerpii.
francuskiego wina, kilka rodzajów sera
oraz bagietka. Gwarantuję, że zakochacie się w tych wąskich, pięknie pachnących kanałach i starszych od większości
innych budynków, kamiennych mostach.
Osoby podróżujące samotnie mogą po
prostu zamówić najpopularniejszy belgijski trunek- też nad kanałami. Tu właściwie wszystko wokół nich się kręci…
Po więcej zdjęć zapraszam na naszego
Facebooka.
KAMIL DUDKA
REKLAMA
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Świat w pigułce
Fiński ślub na szczycie
W 2019 roku Sanna Marin, obejmując
urząd premiera Finlandii, została drugą
najmłodszą na świecie szefową rządu
(po kanclerzu Austrii - Sebastianie
Kurzu; miała wówczas zaledwie 34
lata). Wydaje się, że swoje zadania wykonuje wyśmienicie, skoro z tygodnia na
tydzień zyskuje coraz wyższe poparcie
Finów. Sukcesy odnosi nie tylko w życiu
zawodowym, ale także prywatnym. Od
2004 roku związana jest z Markusem
Raikkonenem, jednak zawrzeć małżeństwo zdecydowali się dopiero teraz. Na
bardzo skromną ceremonię ślubną zostało zaproszonych tylko 40 osób, ponieważ
Sanna oraz Markus oszczędzają na zakup
nowego domu. Nawiasem mówiąc,
szefowa rządu Finlandii jest podobno
najczęściej uśmiechającą oraz śmiejącą
się premierką na świecie.

Estonia nie chce Chińczyków
Tunel Talsinki miał połączyć Tallin
z Helsinkami. Ciągnąca się pod wodą
przez około 100 kilometrów budowla
byłaby najdłuższym podziemnym tunelem na świecie. Okazało się jednak,
że podmiotem odpowiedzialnym za
jego sfinansowanie będzie tajemnicza
chińska grupa inwestycyjna. O ile
strona fińska zbagatelizowała ten fakt,
o tyle strona estońska nie wyraziła na
to zgody. Oficjalnie Estonia uważa, że
obecny projekt tunelu mógłby przyczynić się do niepowetowanych zniszczeń
w środowisku naturalnym. Nieoficjalnie,
stronie estońskiej nie spodobał się fakt,
iż tunel będzie w pewnym stopniu
stanowił własność Chin. Wydaje się,
że Finowie podzielają opinię swojego
zamorskiego sąsiada, ponieważ następny
projekt będzie opierał się na finansowaniu wyłącznie przez oba zainteresowane
państwa.

Nerwowi protestujący
Ponad tysiąc osób domagało się ustąpienia rządu oraz prezydenta Mołdawii Igora
Dodona. O ile protesty w Kiszyniowie
odbywają się nadwyraz często, o tyle
ten był wyjątkowo brutalny. Protestujący
próbowali wtargnąć do budynków
rządowych, a także zapowiedzieli bunt
społeczny. Skierowana na miejsce
zdarzeń policja tylko zaogniła sytuację.
Mołdawska scena polityczna jest na tyle
skomplikowana, że nie sposób w kilku
zdaniach opisać przyczyny zamieszek.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Mołdawianie domagają się po

prostu rządu, który będzie działać i robić
cokolwiek. Obecny, prorosyjski, skupia
się wyłącznie na zapewnieniu dobrobytu
wąskiej klasie oligarchicznej.

Kosowo wciąż walczy

Pozostaje mieć nadzieję, że teoria znajdzie zastosowanie w praktyce.

Mieszane drużyny piłkarskie?
Ellen Fokkemy to zawodowa piłkarka,
która jaka pierwsza kobieta w historii
europejskiej piłki nożnej, otrzymała
pozwolenie na grę w pierwszym zespole
- VV Foarut. Dotychczas drużyna była
złożona wyłącznie z mężczyzn, jednak
niderlandzki związek piłki nożnej uznał,
że warto przetestować model drużyn
mieszanych. VV Foarut występuje
obecnie w czwartej lidze rozgrywkowej.

Zapewne wielu czytelników pamięta
krwawą wojnę w Kosowie. O ile działania
militarne zostały zakończone w 1999 roku, o tyle konflikt dyplomatyczny wciąż
trwa. Ostatnie spotkanie prezydentów
Serbii oraz Kosowa odbyło się w 2018
roku, jednak nie przyniosło oczekiwanych skutków. Obecnie sytuacja międzynarodowa wygląda tak, że Kosowo jest
państwem, jednak nieuznawanym przez
Serbię. Z wielu powodów to sytuacja
patologiczna. Unii Europejskiej zależy,
aby zakończyć ten konflikt, dlatego
zakulisowo wywiera presję na Belgrad.
Obecny prezydent Serbii nie chce jednak słyszeć o kompromisie, co więcej,
uważa Kosowo za prowincję Serbii. Na
domiar złego oba państwa zmagają się
z problemami wewnętrznymi - prezydent
Kosowa został oskarżony o popełnienie
zbrodni wojennych, natomiast serbska
opozycja bojkotuje wybory parlamentarne, oskarżając obecny obóz rządzący
o dyktaturę.

Berlenga Grande to portugalska wyspa,
która w całości zasilana jest energią słoneczną. Pod koniec lipca nastąpiło uroczyste wyłączenie ostatniego generatora
prądu. Zapotrzebowanie na energię jest
na wyspie stosunkowo duże, ponieważ
znajduje się na niej latarnia morska,
a także mały port. Na stałe mieszka na
niej 30 osób, jednak każdego roku przybywa spora ilość turystów. Inwestycja
kosztowała 350 tysięcy euro. Na wyspie
wkrótce powstanie również stacja uzdatniania wody. Berlenga Grande to także
rezerwat rzadkich gatunków ptaków.

Sejf w górach

Nie dla masek

Wydaje się, zważywszy na obecną sytuację gospodarczą, że firma Breuning
Mega Safe wpadła na genialny pomysł.
Na zboczach gór Breuning, w pobliżu
Lucerny, powstaną… górskie skarbce. Każdy, kto będzie chciał, uzyska
możliwość składowania w nim swoich
kosztowności. Niektóre będą tak duże, że
będzie można wjechać do nich ciężarówką. Firma gwarantuje, że skarbce staną
się najbezpieczniejszym miejscem na
świecie do składowania dorobku swojego
życia. Niestety, taka przyjemność będzie
słono kosztować - ceny skarbców będą
zaczynać się od 500 tysięcy dolarów.

Mafia na celowniku matematyków
Chyba każdy choć raz w życiu usłyszał w szkole, że matematyka jest
królową nauk i z pewnością przyda się
w dorosłym życiu. Włoscy naukowcy,
obserwując struktury mafijne na Sycylii,
odkryli, że z pomocą prostych równań
uda się zrekonstruować relacje pomiędzy
mafiozami. Najpierw należy obserwować częstotliwość kontaktów z innymi
członkami, a także długość rozmów. Na
koniec wystarczą tylko proste obliczenia.

pracy, aby zbadać ją za pomocą narzędzi
antyplagiatowych, jednak zgadza się na
test wariografem.

Spalony pomnik
Melania Trump, żona Donalda Trumpa,
pochodzi z Sevnicy, czyli niedużej miejscowości znajdującej się w Słowenii.
Turyści zwiedzający jej rodzinne strony
mogli podziwiać piękny krajobraz,
zamek oraz pomnik Melanii. Został on
wykonany przez artystę Brada Downeya.
4 lipca, w Dzień Niepodległości USA,
pomnik został uszkodzony i to do tego
stopnia, że trzeba go było usunąć.

Wyspa zasilana słońcem

Niderlandzki rząd poinformował na
konferencji prasowej, że obywatele nie
będą zobowiązani do noszenia masek,
a także, że nie są one rekomendowane
przez rząd. Tamara van Ark, minister
ds. Opieki Medycznej, uważa, że ich
skuteczność nie została udowodniona.
Ponadto nie jest możliwe, aby zmusić
wszystkich obywateli do ich ubierania.
Zauważalne są również negatywne skutki
zakładania masek, takie jak np. problemy
z oddychaniem, a także spekulacja oraz
sztuczne zawyżanie ich cen.

Plagiat premiera?
Opozycyjne ugrupowania w słowackim parlamencie wspólnie wystąpiły
z wnioskiem o odwołanie obecnego
premiera Igora Matoviča. Zarzucono
mu… plagiat pracy dyplomowej. Swoją
drogą edukacja jest na Słowacji gorącym tematem. Wcześniej odwołano już
dwóch przewodniczących parlamentu,
którzy kłamali w kwestii swojego
wykształcenia. Niektórzy postulują
nawet powołanie specjalnego komitetu,
który zbada wiarygodność dyplomów
słowackich polityków. Obecny premier
Słowacji nie chce opublikować swojej

Wino na dachu
Na początku 2020 roku ogłoszono projekt “Vignes en Ville”, czyli winorośl
w mieście. Zgodnie z nim naukowcy
chcą sprawdzić, czy możliwe jest uprawianie winorośli… na dachach budynków w centrum Montrealu w Kanadzie.
Brzmi niewiarygodnie, ale z drugiej
strony to właśnie tam jest najwięcej
słońca. Ciekawe, czy można już składać
zamówienia na wino z montrealskiego
dachu...

Akcja przeciwko mafii
Meksykańskie miasteczko Nuevo
Laredo to siedziba kartelu Los Zetas.
Na początku sierpnia doszło w nim do
starcia między meksykańskimi żołnierzami a grupą uzbrojonych gangsterów.
Wojsko użyło nawet specjalnych pojazdów opancerzonych oraz karabinów
maszynowych. Kartel wykorzystywał
w walce granaty oraz ręczne wyrzutnie
rakiet. Oficjalnie zginęło 16 przestępców, natomiast nie ujawniono liczby
poległych żołnierzy.

Selfie z niedźwiedziem
Wciąż zastanawiam się, czy był to
prawdziwy niedźwiedź, czy tylko ktoś
się za niego przebrał. Nigdzie jednak
nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie,
więc rozstrzygnięcie pozostawiam Wam.
Otóż, gdy pewna turystka spacerowała
w parku Chipinque w San Pedro Garcia
w Meksyku, podszedł do niej niedźwiedź. Nie zaatakował jej, lecz po prostu
położył łapę na jej ramieniu. Odważna
kobieta wyciągnęła telefon i zrobiła
sobie z nim selfie. Po wszystkim niedźwiedź odszedł. Nagranie bez problemu
znajdziecie w internecie wpisując po
prostu “bear selfie mexico”.
KAMIL DUDKA
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Co słychać
w technologicznym światku?
Tym razem przeczytacie o gruszkach, kontrolach i, niestety, szykujących się podwyżkach.
Kontrola przez smartfony
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o uruchomieniu elektronicznego systemu kontroli przemieszczania
się Polaków. Wdrożone rozwiązanie oparte jest podobno o anonimowe dane pobierane od operatorów
telefonii komórkowej, co oznacza, że wiadomo tylko, ile urządzeń przemieszcza się pomiędzy punktami
A i B, ale bez numeru telefonu czy danych posiadacza
sprzętu. Uzyskiwana lokalizacja opiera się o logowanie do konkretnych stacji bazowych telefonii komórkowej i według zapewnień Ministerstwa ma to pomóc
w walce z pandemią koronawirusa. System spełnia swoją funkcję dzięki założeniu, że właściwie każdy Polak
ma przy sobie smartfon, bo w istocie tak właśnie jest.
Morał z tego taki - czasami warto pozostawić komórkę w domu.

Droższy abonament RTV
W roku 2021 trzeba będzie sięgnąć głębiej do kieszeni
w celu opłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.
REKLAMA

Tak wynika z lipcowego rozporządzenia Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Za użytkowanie radioodbiornika zamiast 7 zł trzeba będzie zapłacić w przyszłym
roku 7,50 zł. Za odbiornik telewizyjny albo telewizyjny
i radiowy w 2021 roku trzeba będzie uiścić co miesiąc
opłatę w wysokości 24,50 zł wobec 22,70 zł obecnie.
Taka sytuacja rysuje się w przypadku wpłat comiesięcznych. Dla osób, które płacą abonament z góry za okres
dłuższy niż jeden miesiąc, zostaną utrzymane zniżki
obowiązujące w tym roku.

ma szkodzić marce. W konsekwencji Apple złożyło
pozew przeciwko producentowi aplikacji, o czym doniósł serwis IphoneInCanada. Firma, która jest właścicielem aplikacji to mały podmiot, który jednak nie

Zakazana gruszka?
Jest taka aplikacja na smartfony, która umożliwia układanie listy zakupowej, planowanie dań, czy zamawianie
konkretnych produktów za pośrednictwem smartfona.
Jednak właściciele aplikacji Prepear nie przypuszczali,
że tak wiele zamieszania wywoła logo ich firmy. Rzecz
w tym, że jest nim gruszka, która nie spodobała się
firmie… Apple - znanemu producentowi smartfonów
i tabletów. Według giganta elektronicznego gruszka jest
zbyt podobna do ich logo w postaci jabłka, co podobno

zamierza ugiąć się pod dyktatem wielkiego przedsiębiorstwa. Dodajmy, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy
Apple ma obiekcje dotyczące podobieństwa do logo
lub nazwy firmy.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
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Lego robotyka czy piłka nożna?
Co wybierzesz dla swojego dziecka?
Spice Gears Academy - robotyka LEGO dla dzieci. Nowy nabór do zespołu Mistrzów Świata!
Mistrzowie Świata i pierwsza zawodowa drużyna robotyczna FIRST
w Polsce otworzyła swoje akademie
dla dzieci od 5. do 16. roku życia.
W naszym regionie zajęcia odbywają
się w Lesznie, Kościanie, Gostyniu,
Osiecznej i Rawiczu. Obecnie uczęszcza na nie ponad 300 dzieci!
Spice Gears to pierwsza w Polsce drużyna FIRST Robotics Competition stworzona w 2015 roku w Kraśniku. Młodzi
ludzie, których połączyły szerokie zainteresowania mechaniką, elektroniką,
informatyką, programowaniem oraz
robotyką. Zaangażowanie i ambicja,
z jaką podchodzą do zadań, sprawiają,
że są pionierami młodzieżowej robotyki w Europie Środkowo-Wchodniej.
Drużyna ta wielokrotnie udowodniła,

że potrafi wygrywać z najlepszymi zespołami z całego świata. Od teraz Twoje
dziecko może stać się jej częścią.
Nasi absolwenci już czerpią z tego korzyści współpracując m.in. z największą
firmą informatyczną w Polsce Asseco,
a na świecie pierwsi absolwenci programu FIRST pracują dla takich gigantów
jak Google czy NASA. Nasi absolwenci
tworzą również koła naukowe w najlepszych uczelniach w całej Polsce. Zacznij
od LEGO i dobrej zabawy!
Oferujemy kompletny system nauki
oparty na czterech poziomach rozwoju.
Poprzez udział w zawodach stymulujemy
ciągły rozwój umiejętności pożądanych
w największych międzynarodowych firmach. Nauka w duchu STEAM przynosi
zaskakująco dobre efekty, takie jak: łatwe

rozwiązanie problemów, przygotowanie
do życia dorosłego, prowadzenie firmy
czy budowanie silnej pozycji w zespole.
Rozwijane są również takie umiejętności, jak pewność siebie, otwartość na opinie innych, negocjowanie, zarządzanie

czasem, cierpliwość, kreatywność oraz
dobra pamięć.
Zgłoś się już dzisiaj na pierwsze bezpłatne zajęcia! Liczba miejsc ze względu
na jakość mocno ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń!

Leszno, Kościan, Gostyń, Rawicz, Osieczna
tel. 693 208 131
email: wielkopolskie@sgacademy.pl

Nabór do największej akademii piłkarskiej w Wielkopolsce
Football Academy Leszno - dołącz do Mistrzów Polski!
Football Academy to największa i najdynamiczniej rozwijająca się sieć elitarnych szkółek piłkarskich w Europie południowo-wschodniej dla dzieci w wieku
od 2 lat. Unikalny w Polsce system szkolenia oraz struktura organizacyjna, administracyjna i marketingowa oparte są na najlepszych angielskich wzorcach.
Football Academy oferuje najmłodszym zawodnikom przede wszystkim treningi przez zabawę oraz edukację przez sport w duchu zasad fair play. Najważniejsze
jest dla nas zadowolenie dziecka! Na tę chwilę trenuje z nami ponad 15.000 zawodników w 170 miastach. Treningi w Lesznie odbywają się już od 8 lat. W tym
czasie odnieśliśmy już wiele sukcesów takich jak dwukrotne mistrzostwo Polski
oraz Wielkopolski.

Co proponujemy oprócz treningów?
- ogólnopolskie i zagraniczne obozy piłkarskie
- udział w rozgrywkach ligowych
- udział w licznych turniejach piłkarskich na terenie całej Polski
- imprezy integracyjne dla dzieci
- wspólne wyjazdy na mecze piłkarskie ekstraklasy i reprezentacji Polski

Kogo szukamy?

(61/2020)

Poszukujemy piłkarskich talentów, a także wszystkich zawodników
stawiających pierwsze kroki piłkarskie. Podczas najbliższego naboru można dołączyć do nowych grup z roczników: 2018, 2017 (Football
Baby). Prowadzimy również nabór uzupełniający dla roczników: 2016,
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 oraz 2007.
Liczba miejsc ograniczona! Zarezerwuj swoje miejsce jak najszybciej!
Dołącz do nas!
Football Academy Leszno
tel. 609 896 848
e-mail: leszno@footballacademy.pl
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ŻUŻEL

KOSZYKÓWKA KOBIET

Fogo Unia Leszno w złocie! Piotr Pawlicki i Dominik Kubera nie pozostawili złudzeń
rywalom i w efektownym stylu zwyciężyli w finale Mistrzostw Polski Par Klubowych
w Gdańsku.

Tęczowe znowu w Trapezie. Po przerwie spowodowanej pandemią, w połowie sierpnia na parkiet wybiegły zawodniczki Pompax Tęczy Leszno. Przygotowują się do walki o punkty w I Lidze, która ruszy w październiku. Zespół opuściły Anita Plucińska
i Zuzanna Kowalska. Być może w najbliższym czasie w Lesznie pojawią się nowe twarze.

Znamy rozstrzygnięcia tegorocznych Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu rozgrywanych pod nazwą TAURON Speedway Euro Championship. W całym cyklu triumfował Brytyjczyk Robert Lambert. Podium uzupełnili Duńczyk Leon Madsen i Rosjanin
Grigorij Łaguta. Wysoką, 5. lokatę zajął Bartosz Smektała.
Bartosz Zmarzlik zwyciężył w tegorocznych Indywidualnych Międzynarodowych
Mistrzostwach Ekstraligi na toruńskiej Motoarenie. Piotr Pawlicki był 8., a Emil
Sajfutdinow 10.
Nowa twarz w drużynie z Leszna. Szeregi Byków zasilił 16-letni Rosjanin Kirył Leiman,
wychowanek Turbiny Bałakowo. Prawdopodobnie będzie zbierał szlify na drugoligowych torach reprezentując barwy Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz.
Choć stracili miano niepokonanych, to nadal pozostają zdecydowanym liderem rozgrywek i głównym faworytem do wywalczenia kolejnego już tytułu Drużynowych
Mistrzów Polski na Żużlu. Fogo Unia Leszno mknie do play-offów bez zahamowań.
Podopieczni Piotra Barona pozostają w dobrej formie, a potknięcie w Lublinie (porażka
50:40) i minimalna przegrana we Wrocławiu (46:44) chyba jeszcze bardziej zmotywowały Byki do walki o każdy punkt. Poza tym leszczynianie odnieśli pewne zwycięstwa
przed własną publiczności z ekipami Stali Gorzów (55:35) i GKM Grudziądz (60:30),
a także w Częstochowie (41:49). Zdaje się, że nikt i nic nie jest w stanie odebrać Bykom
pierwszego miejsca w tabeli po rundzie zasadniczej.
Leszno 55 – 35 Gorzów
(Sajfutdinow 13+1, Kołodziej 9+1, Smektała 13, Lidsey 2, Pawlicki 10+2, Szlauderbach
2, Kubera 6)
Wrocław 46 – 44 Leszno
(Sajfutdinow 14, Kołodziej 7+3, Smektała 2+1, Lidsey 5+2, Pawlicki 2, Kubera 10,
Szlauderbach 4+1)
Częstochowa 41 – 49 Leszno
(Sajfutdinow 13+1, Kołodziej 2, Smektała 10+2, Lidsey 9+2, Pawlicki 6, Kubera 9+2,
Szlauderbach 0)
Lublin 50 – 40 Leszno
(Sajfutdinow 8+2, Kołodziej 4+1, Smektała 10, Lidsey 3+1, Pawlicki 3, Kubera 6+1,
Szlauderbach 6)
Leszno 60 – 30 Grudziądz
(Sajfutdinow 12, Kołodziej 7+1, Smektała 6+1, Lidsey 11+1, Pawlicki 14, Szlauderbach
5+2, Kubera 5)

TABELA PGE Ekstraligi

1

Fogo Unia Leszno

11

22

+118

2

RM Solar Falubaz Zielona Góra

11

17

+39

3

Motor Lublin

11

16

+56

4

Betard Sparta Wrocław

11

14

+18

5

Eltrox Włókniarz Częstochowa

10

13

+44

6

Moje Bermudy Stal Gorzów

11

12

+10

7

MrGarden GKM Grudziądz

12

8

-86

8

PGG ROW Rybnik

11

2

-199

FUTSAL
Nie ma lipy! Piłkarze GI Malepszy Futsal Leszno ostro trenują przed nadchodzącym sezonem. W sierpniu formę sprawdzali nie tylko na treningach, ale i w trakcie kilku sparingów. Futsal Ekstraklasa ruszy w pierwszy weekend września. Tym razem w najwyższej klasie rozgrywkowej o punkty powalczy aż 17 zespołów (mecze systemem każdy
z każdym, mecz i rewanż). Z Ekstraklasy spadną aż cztery zespoły.

PIŁKA RĘCZNA
Po długiej przerwie na początku sierpnia treningi wznowili zawodnicy Realu Astromal
Leszno. Podopieczni Macieja Wieruckiego mają za sobą już pierwsze sparingi. Do drużyny po latach wrócił Mateusz Płaczek. Leszczyniacy zmagania o ligowe punkty rozpoczną 26 września.

PIŁKA NOŻNA
Nie najlepiej w sezon weszli piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno. W pierwszych pięciu kolejkach IV Ligi dwukrotnie triumfowali (w Kępnie z Polonią 0:1 i w Lesznie 2:0
z Krobianką Krobia) i aż trzykrotnie musieli uznać wyższość rywali (5:3 we Wrześni
z Victorią, 4:1 w Wilczynie z Wilkami i 1:5 przed własną publicznością z drużyną

z Tarnowa Podgórnego).
REKLAMA

# ROZRYWKA

:-)
Barman opieprza kelnera:
- Kiedy wreszcie przestaniesz wyrzucać
pijanych klientów na zewnątrz?
- Przecież nawalonych się wyrzuca
z lokalu.
- Tak, ale nie w WARSie!
:-)
Pewnego wieczora ojciec słyszy modlitwę synka:
- Boże, pobłogosław mamusię, tatusia
i babcię. Do widzenia, dziadziuś.
Uznaje, że to dziwne, ale nie zwraca na
to szczególnej uwagi. Następnego dnia
dziadek umiera. Jakiś miesiąc później ojciec ponownie słyszy dziwną modlitwę
synka:
- Boże, pobłogosław mamusię i tatusia.
Do widzenia, babciu.
Następnego dnia babcia umiera. Ojciec
jest przestraszony. Jakieś dwa tygodnie
później słyszy pod drzwiami syna:
- Boże, pobłogosław mamę. Do widzenia, tatusiu.
Ojciec prawie w stanie przedzawałowym. Następnego dnia idzie do roboty
wcześniej, żeby uniknąć ruchu ulicznego. Cały czas jest jednak spięty, rozbity, rozkojarzony, spodziewa się najgorszego. Po pracy idzie wzmocnić się do
pubu. Do domu dociera koło północy.
Od progu przeprasza żonę:
- Kochanie, miałem dzisiaj fatalny
dzień...
- Miałeś zły dzień? Miałeś zły dzień? Ty?!
A co ja mam powiedzieć - listonosz miał
zawał na progu naszych drzwi!
:-)
Dżungla. Na gałęzi wiszą dwa leniwce.
Mija pierwszy dzień i nic. Mija drugi i tez
nic. To samo trzeciego dnia. Czwartego
dnia jeden z leniwców powoli ruszył
głową. Na to drugi:
- Roman, aleś ty nerwowy!
:-)
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy
tylko rozpoczyna się rok szkolny!

:-)

W pewnej restauracji siedzi Francuz
z pewną madame. Ona prosi go, żeby
wybrał dla niej jakieś danie. Ten spogląda w menu i zamawia danie o egzotycznej nazwie „Argadon de markiz alojet”.
Po jakimś czasie kelner przynosi danie
do stołu. Madame zaczyna jeść i pyta:
- Pycha, z czego jest to danie?
- Jakby to powiedzieć... Wie pani, co to
jest krowa?
- Wiem.
- I pewnie wie pani, co to jest byk?
- No tak, wiem.
- I zapewne wie pani, czym się różnią?
- Oczywiście!
- Cóż… pani teraz właśnie je tą różnicę.
:-)
Archeologom udało się całkowicie odszyfrować napis na płytach darowanych
Mojżeszowi. Okazało się, że przykazanie
było tylko jedno: „Nie z czasownikami
pisze się osobno. Na przykład: nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż...”.
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:-)
Młody aktor dostał po raz pierwszy
główna rolę. Pełen obaw, postanowił
poradzić się starego mistrza.
- Mistrzu, mam zagrać w pierwszym akcie kompletnie zalanego faceta, mógłby
mi pan dać kilka rad?
- To proste. Skocz do bufetu, walnij 100,
200 albo 300 gram i graj siebie.
- Mistrzu, ale jest problem. W drugim akcie mam być trzeźwy.
- No, kochanieńki, do tego to potrzeba
już deko talentu!
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:-)
Siedzi mała dziewczynka na ławce
w parku i nagle zaczyna wykrzykiwać
na cały głos przekleństwa. Obok przechodzi starsza pani, słysząc dziewczynkę podchodzi do niej i pyta dlaczego tak
brzydko się wyraża.
- Niech pani usiądzie obok mnie, to pani
wytłumaczę – odpowiada dziewczynka.
Babinka siada, a dziewczynka szepcze jej coś na ucho. Nagle babcia głośno przeklęła. Obok przechodzi starszy
pan i słysząc karygodne zachowanie
babci oburza się wielce. Babcia poprosiła go, aby uspokoił się i usiadł obok
niej. Następnie mówi mu coś po cichu,
po czym dziadek zrywa się w popłochu
i w powodzi przekleństw wykrzykuje:
- Dlaczego mi pani od razu nie mówi, że
ławka świeżo malowana?!
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Na lekcji języka polskiego nauczyciel
pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu:
„Uczniowie chętnie wracają do szkoły
po wakacjach.”?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

Sudoku

średnie

Humor
na wrześniowe dni
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# PO UKRAIŃSKU / УКРАЇНСЬКОЮ

Maryna Shadura to niezwykle skromna osoba. Była zaskoczona propozycją rozmowy, której finalny efekt stanowi niniejszy
artykuł. Wyznała, że czytała poprzednie materiały w „Leszczyniaku” o obywatelach Ukrainy mieszkających w Lesznie i bała się,
że nie będzie miała o czym opowiadać. Szybko okazało się, że to fantastyczna i urzekająca osoba, która na spotkanie przybyła
w obstawie. Towarzyszył jej synek Dawid i mąż Yurii.
Moi rozmówcy pochodzą z Białej
Cerkwi.
– To miasto oddalone o około 80 kilometrów od Kijowa, znane na Ukrainie z dużej fabryki produkującej opony – mówi
Yurii. I to nie ostatni raz kiedy opony pojawiają się w tej historii. – Przed wyjazdem do Polski wzięliśmy ślub. Nasz
znajomy pomógł nam w organizacji wyjazdu, zdobyciu niezbędnych dokumentów i znalezieniu pracy. Od dłuższego
czasu planowaliśmy przyjazd do Polski.
Nasz przyjaciel już wcześniej trafił do
Leszna i bardzo ciepło wypowiadał się
o mieście – opowiada Maryna.
- Wyjazd do Polski zaplanowaliśmy na
styczeń. Na dzień przed wyjazdem, podczas podróży autem, wpadliśmy w wyrwę
i straciliśmy dwie opony – wtrąca Yurii,
który zwraca uwagę, że drogi w Polsce
są w zdecydowanie lepszym stanie, aniżeli na Ukrainie.
Przyjeżdżając pierwszy raz do Leszna,
zakładali przyjazd zarobkowy. Maryna
w rodzinnej miejscowości była zatrudniona w sklepie oferującym złoto.
Jura łączył nauczanie chemii z pracą
informatyka.
- Droga do Leszna trwała dość długo,
trafiliśmy na ogromne korki na przejściu

granicznym. Musimy jednak przyznać, że
strażnicy na granicy po stronie polskiej
byli zdecydowanie bardziej przyjaźnie do
nas nastawieni – wyznają. - A w Lesznie?
Ludzie wyglądają tutaj na szczęśliwych
i mają dobre serce. Obce nam osoby potrafią życzyć miłego dnia, pytają w jakim wieku jest nasz syn. Samo miasto
ma bardzo wiele do zaoferowania. Nasze

mieszkanie znajduje się niedaleko Parku
Kościuszki, który stanowi jedno z naszych ulubionych miejsc do spacerowania. W Lesznie można zagrać w bowling,
jest wiele wydarzeń sportowych. W okolicy znajduje się wiele jezior. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Maryna w wolnym czasie chodzi na siłownię, na zajęcia prowadzone przez

Viktorię Suchkovą, jedną z bohaterek
naszych artykułów. Szlifuje także język
polski na zajęciach prowadzonych przez
Asię Wdowiak. Doskonale radzi sobie
z ortografią, która potrafi przysporzyć
wielu problemów.
Maryna i Yurii mają także duszę podróżnika, a położenie Leszna umożliwia realizację rozmaitych wypraw.
– Blisko stąd do Poznania czy Wrocławia,
ale także do Berlina czy Gór Stołowych.
Mieliśmy okazje zobaczyć też Kołobrzeg,
a naszym kolejnym celem jest Trójmiasto.
Doceniają również opiekę medyczną.
- Dawid przyszedł na świat w Lesznie.
Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
Wiemy, jak wygląda poród na Ukrainie,
jakie są standardy i oczekiwania
finansowe.
Jak wyglądają najbliższe plany naszych
przyjaciół ze Wschodu?
– Zapisać syna do żłobka, a ja wybieram się na kurs i zamierzam zdobyć
prawo jazdy. Swoją przyszłość wiążemy
z Lesznem – kończy Maryna.
Życzymy jazdy bez straty opon i samych przyjemnych chwil pod leszczyńskim niebem.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Марина Шадура – це надзвичайно скромна людина. Вона була здивована пропозицією розмови, кінцевим результатом
якої є ця стаття. Жінка зізналася, що читала попередні статті в «Leszczyniak» про громадян України, які проживають у
Лешно, і боялася, що не матиме про що поговорити. Швидко виявилося, що вона – це фантастична і чарівна людина, яка
прийшла на зустріч зі супроводом. З нею були її син Давід і чоловік Юрій.
Мої співрозмовники походять з Білої
Церкви.
– Це місто розташоване приблизно
за 80 кілометрів від Києва, відоме в
Україні тим, що у ньому діє великий
завод з виробництва шин, – каже
Юрій. І це не останній раз, коли шини
фігурують в цій історії. – Перед переїздом до Польщі ми одружилися.
Наш друг допоміг нам в організації
переїзду, виготовленні необхідних документів та в пошуку роботи. Вже
довший час ми планували приїхати до
Польщі. Раніше наш друг переїхав до
Лешно і дуже тепло говорив про це
місто, – каже Марина.
– Свій переїзд до Польщі ми запланували в січні. За день до переїзду,
під час подорожі автомобілем, ми
в’їхали в яму і пробили дві шини, –
згадує Юрій, і зазначає, що дороги в

Польщі в набагато кращому стані, ніж
в Україні.
Коли приїхали перший раз в Лешно,
вони планували заробити грошей і
згодом повернутися. У рідному місті
Марина працювала в магазині з продажу золота. Юрій викладав хімію та
працював інформатиком.
– Дорога до Лешно була досить
тривалою, ми потрапили у величезні
затори на прикордонному переході.
Однак повинні визнати, що прикордонники з польської сторони були
більш доброзичливіші до нас, – зізнаються. – А в Лешно? Люди тут
виглядають щасливими і мають
добре серце. Незнайомці можуть
побажати нам гарного дня, запитують скільки років має наш син. Саме
місто має багато чого запропонвати.
Наша квартира розташована поблизу

парку Костюшка, який є одним з наших улюблених місць для прогулянок.
У Лешно можна пограти в боулінг,
тут проводять багато спортивних
змагань. У цьому районі є багато озер.
Кожен знайде щось для себе.
У вільний час Марина ходить у спортзал, на заняття, які проводить Вікторія
Сучкова, одна з героїнь наших статей.
Вдосконалює також польську мову на
заняттях Йоанни Вдовяк. Їй добре вдається орфографія, яка нерідко може
спричинити багато проблем.
Марина та Юрій в душі мандрівники,
а розташування Лешно дозволяє реалізувати різні поїздки.
– Звідси близько до Познані чи
Вроцлава, але також до Берліна
чи Столових гір. Ми також мали
можливість побачити Колобжеґ, а

наступним нашим пунктом призначення є Тримісто.
Вони також високо оцінили медичну
службу.
– Давід народився в Лешно. Ми дуже
задоволені цим. Знаємо, як відбуваються пологи в Україні, які стандарти та фінансові витрати.
Які найближчі плани наших друзів
зі Сходу?
– Записати сина до ясел, самій записатися на курс та отримати посвідчення водія. Ми пов’язуємо своє
майбутнє з Лешно, – закінчує розмову
Марина.
Бажаємо вам їздити без втрати шин
та лише приємних моментів під небом
Лешно.
ТЕКСТ: МАТЕУШ ҐОЛЕМБКА
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Ciesz się własnym domkiem
nad malowniczym
Jeziorem Dominickim
Spokojny letni poranek z kubkiem kawy na tarasie albo na plaży. Już dziś możesz zadbać o swoje potrzeby i zamieszkać latem we własnym domku w Boszkowie położonym na ogrodzonym terenie.

z aneksem kuchennym, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Domki mają
duże tarasy i na zewnątrz będą kompletnie wykończone. Wnętrze do użytku mieszkańców będzie oddane w stanie deweloperskim - mówi Michał Kuraś,
dyrektor firmy K2 Nieruchomości.
Zaletą nowego osiedla letniskowego jest
to, że zostanie ono ogrodzone i będzie
monitorowane. Do brzegu jeziora trzeba będzie pokonać zaledwie od 20 do
150 metrów w zależności od położenia
domku. Do dyspozycji będzie pomost,
a w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla
miłośnicy żeglarstwa będą mogli skorzystać z usług klubu żeglarskiego.
Każdy właściciel domku będzie miał do
użytku na wyłączność niewielką parcelę, która będzie mogła zostać ogrodzona

na określonych zasadach. Wjazd na teren
osiedla letniskowego będzie odbywał się
przez bramę sterowaną na pilota.
W sprzedaży wciąż są domki, które zostaną oddane do użytku jeszcze tego lata.
Kolejne 11 domków powstanie na lato
2021, a następne na lato 2022. Łącznie
powstaną 33 domki. Ceny zaczynają się
od 275.000 złotych brutto za domek. Nie
czekaj, sprawdź tę ofertę.

K2 Nieruchomości Sp. z o. o.
Kłoda 137
64-130 Rydzyna
Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8
64-100 Leszno
tel. 519-530-988

(62/2020)

Jeszcze do niedawna stały tutaj nieruchomości należące do Starostwa
Powiatowego w Lesznie oraz kuratorium
oświaty. Dziś teren ten jest nie do poznania, bo zamienił się w małe Eldorado.
Zgodnie z zapowiedziami inwestora, firmy K2 Nieruchomości, na tym terenie
dobiega końca budowa 11 domków letniskowych w technologii szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Jest
to pierwszy etap inwestycji, która cieszy
się dużym zainteresowaniem klientów
nie tylko z regionu leszczyńskiego. Co

ich tak przyciąga w to miejsce? Na pewno spokój i przyroda dostępna na wyciągnięcie ręki. Nie bez znaczenia jest
również wysoki standard osiedla letniskowego, powstającego w tym miejscu.
Inwestycja została tak pomyślana, aby
przyszłym mieszkańcom niczego nie
brakowało i aby mogli oni w pełni korzystać z uroków tej lokalizacji.
- Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i energetycznej.
Każdy domek będzie miał dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją dogrzewania.
Wszystkie będą miały powierzchnię 34
metrów kwadratowych. W środku znajdzie się miejsce na dwie sypialnie, pokój
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Sandra
Szorc
Najlepsza rada, jaką dostałam…
...zawsze warto próbować. Być odważnym i się nie poddawać. Nie przejmować się hejtem, który dziś może pojawić się na każdym korku. Niektórzy powtarzają, że martwić
należy się zacząć, kiedy jest o tobie cicho. Ważne jest także wsparcie bliskich osób. Ja
zawsze mogę liczyć na swoich rodziców.

Opisując swój charakter jednym słowem…
…śmiała i nieśmiała jednocześnie. Czasem mam wrażenie, że posiadam przycisk do
wyłączania nieśmiałości. W dzieciństwie należałam zdecydowanie do osób nieśmiałych. W szkole podstawowej trenowałam szermierkę. Każde spotkanie z rywalem
wymagało odwagi, wyzwalało adrenalinę. Debiutując w roku 2017 jako podprowadzająca, wystąpiłam na stadionie wypełnionym po brzegi ludźmi. Dodam, że nigdy
wcześniej nie miałam okazji pojawić się na stadionie Alfreda Smoczyka. Ciekawym
doświadczeniem był udział w wydarzeniu „Moda na Deptak” i poznanie prowadzącej pokaz Iwonę Radwan-Sado. Pełniłam także rolę ambasadorki klubu X-Demon.
Zrealizowanie takich wyzwań dodaje odwagi, pozwala otworzyć się na świat, pokonać własne słabości.

Ostatnie 10 złotych wydałabym…
…na konie lub na słodycze.

Gdybym mogła wypić kawę z dowolną
postacią…
…Patrick Swayze. Był niesamowitym tancerzem, jego wyczyny w Dirty Dancing pozostaną nieśmiertelne. Uwielbiam taniec i to także był jeden z powodów mojego zgłoszenia w konkursie na podprowadzającą.

Ostatnio nie ma zimy, ponieważ…
…i chyba już jej nie będzie. Doskonale pamiętam kulig w dzieciństwie. Teraz
pozostaje zamontować kółka do sanek. Klimat się zmienia, pewnie i na nas
przyjdzie czas, jak na dinozaury. Oby tylko nie za szybko!

Moje antidotum na stresogenne sytuacje…
…zdecydowanie jazda konna, która umożliwia kontakt z żywym zwierzęciem i daje pozytywne zmęczenie. Moja przygoda z końmi rozpoczęła się
kilka lat temu, kiedy zgłosiłam się jako wolontariusz do stajni w Kłodzie.
W zamian za wykonaną pracę miałam możliwość jazdy. Odpowiadałam
także za konia biorącego udział w hipoterapii. Konie do dziś są… moim
konikiem.

Maluję, ponieważ…
…w dzieciństwie należałam do sekcji plastycznej. Zdobyłam wiele wyróżnień. Podczas finału jednego z konkursów, który odbywał się w Warszawie,
mój obraz chciała zakupić pani Teresa Lipowska, znana choćby z serialu „M
jak miłość”. Malunek, zgodnie z konkursowym regulaminem, trafił na licytację. Najczęściej malowałam moje ukochane konie, które potrafiłam wkomponować w każde tło.

Kobieta krucha i delikatna, ale tylko pozornie. Sandra to czysty dynamit. Swoją energią mogłaby zaopatrzyć w prąd całe
Leszno, a i tak jeszcze sporo by zostało. Podprowadzająca
Unii Leszno, finalistka Miss Polonia Województwa
Wielkopolskiego w 2018 i 2019 r. Brała udział w leszczyńskim pokazie mody „Moda na Deptak”. Wystąpiła w kilku teledyskach. Niezwykle zdolna plastycznie, uwielbiająca taniec i kochająca jazdę konno.

Ostatni niekontrolowany chichot…
…chyba teraz (śmiech)!

Nikomu dotąd nie mówiłam, że…
…udzielę wywiadu dla „Leszczyniaka”. No dobrze, nie licząc mojego chłopaka,
rodziców i kilku znajomych.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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# W JĘZYKU OBCYM

Był hiszpański, francuski oraz turecki, ale nie było jeszcze… niderlandzkiego. Kontynuujemy publikację materiałów w języku
obcym. Tłumaczenie zamieścimy na naszym profilu na Facebooku oraz Instagramie. Niespodziankę przygotowaliśmy dla osób
korzystających z aplikacji Quizlet. Jeśli znasz kogoś, kto uczy się lub mówi w języku, w którym został napisany artykuł - pokaż mu
„Leszczyniaka!"

Leszczyniak in het Nederlands
Nederlands is voor velen een combinatie van Engels en Duits. Onder andere heeft Erasmus van Rotterdam
Nederlands als een van de oudste
Europese talen omschreven. Veel mensen uit Polen werken in Nederland,
dus de taal zelf zou voor sommige lezers van Leszczyniak niet vreemd
moeten zijn.
Tijd na rust
- Nederland is echt een prachtige
plek, maar ik kan nog steeds niet beslissen of Amsterdam of Utrecht leuker is. Hoe zit het met U favoriete plek
in Nederland?
- Mijn favoriete plek in Nederland moet
wel Scheveningen zijn. Het is een strandplaats super dicht bij Den Haag, waardoor het de perfecte plek is om rond te
hangen, te chillen en te genieten van de
zomerbries.
Ze vindt het heerlijk om bij andere mensen te zijn
hobby, reizen. Tot nu toe ben ik in 36 landen geweest en ik ben van plan er nog
veel meer te zien.
Kleurrijke Claudia.
Kamil: Vertel iets over U zelf. Wat
zijn u hobbies?
Claudia: Hoi, ik ben Claudia, ik ben 23
en ik doe mijn MA in taalkunde. Ik heb
een dubbele nationaliteit (half Pools en
half Nederlands) en hou ervan nieuwe
culturen en talen te leren kennen. Dit
hangt ook samen met mijn belangrijkste

- Waarom besloot U om in Polen te
blijven?
- Polen is een erg onderschat en interessant land. De belangrijkste reden dat ik
voor het ESC in Leszno koos, was natuurlijk de doelstelling van het project.
Maar aangezien ik gedeeltelijk Pools ben
zie ik deze kans als een verbindende bariere om de cultuur, mensen en mentaliteit te ontdekken.

- Wat doet U in stichting CAT?
- Bij stichting CAT ben ik een nieuwe korte termijn vrijwilliger. Mijn project vindt plaats in Leszno gedurende 2
maanden en het hoofddoel is werken met
kinderen in zomerkampen, een geweldig jeugddagfestival en nog veel meer.
Ik ben erg dankbaar voor deze kans.
- Welke indruk maakte Leszno op U?
Wat vind U het leukst aan Leszno?
- Leszno is klein maar fijn. Het is natuurlijk niet te vergelijken met de grote
steden Poznan of Wroclaw. Ik hou echter
van de mentaliteit van de mensen en ik
ben blij dat het project hier plaatsvindt.
Behalve dat maakt mijn ESC-familie
Leszno de hemel op aarde.
- Bent U Pools aan het leren? Of kent
U misschien al enkele woorden?
- Omdat ik half Pools ben, ken ik de
taal goed. Maar ik help mijn mede ESCvrijwilligers om ze misschien een beetje te leren.
- Wat heeft U het meest verrast in
Polen?
- Polen heeft prachtige natuur en bezienswaardigheden die erg ruig en onaangetast zijn door mensen, ik hoop dat
het zo blijft.

Sport is haar passie.

- Mist U iets uit Nederland?
- kaas, kaas, kaas. Ik bedoel, ik wou dat
ik hier een kaaswinkel kon importeren.

- Wat is de snelste manier om
Nederlands te leren? Is het waar dat
deze taal een combi van Duits + Engels
is?
- Veel mensen zouden zeggen dat het
een combinatie is van Engels en Duits.
En er is een gedeeltelijke waarheid in
die teorie, want nederlands is ook een
West-Germaanse taal. Maar eerlijk gezegd is het net als Pools en Tsjechisch.
Nederlands leer je het gemakkelijkst als
je contact hebt met de taal. Ik of een aantal andere Nederlanders zullen je graag
helpen en met je praten, we hebben een
zeer open en spraakzame nationaliteit,
en ander Duolingo of zo.
- En tot slot: heeft U Leszczyniak
gelezen?
- Goede vraag! Tot nu toe niet maar er
moet altijd een eerste keer zijn.
KAMIL DUDKA
Słowniczek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werken - pracować
kaas - ser
onder andere - między innymi
plek - miejsce
Hoi! - cześć!
leren - uczyć się
mensen - ludzie
praten - rozmawiać
hebben - mieć
fijn - miły
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Poznaj naszą redakcję: Magda

Nawet urlop w biegu
Za trzydzieści lat chciałaby zostać jeszcze raz magistrem, a nawet doktorem, ale tym razem historii sztuki. Byłoby to zwieńczeniem
dorobku jej życia, ponieważ już teraz stara się, aby to, co robi, miało w sobie cząstkę jej duszy. Za pięć lat planuje przeczytać instrukcję obsługi swojego aparatu fotograficznego oraz pokryć ciało kilkoma tatuażami. Jeśli piękne momenty w życiu to tylko
ułamek sekundy, to właśnie zdjęcia potrafią najlepiej uwiecznić tę chwilę. Natomiast póki co... możecie ją spotkać na niemal każdym
pikniku, koncercie, wydarzeniu lub innym niezwykłym evencie, który akurat odbywa się w Lesznie.
Marcin Luter w swoich wspomnieniach
napisał, że tak naprawdę najszczęśliwszy
jest ten, kto nic w życiu nie otrzymał za
darmo oraz ten, który o wszystko musiał walczyć. Magda, aby skończyć studia z dziennikarstwa, wyjechała do pracy
do Niderlandów. Dzisiaj nie jest w stanie wymienić wszystkich miejsc, w których pracowała. Nie chodzi o to, że była
zwalniana – nic z tych rzeczy! Po prostu
chciała poznawać Niderlandy. W końcu
praca w różnych miejscach to również
idealna okazja, aby pozwiedzać okolicę.
Czy podróże kształcą? Nie tylko, one
również kształtują osobowość. Magda
wyznała, że Niderlandy ją zmieniły.
Gdy większość jej współpracowników
odpoczywała po ciężkim tygodniu pra-

Design-jej kolejna pasja.
z gazety, który dotyczył żywej legendy
Unii Leszno.
Niderlandy utwierdziły ją w przekonaniu, że rower to najlepszy środek lokomocji na świecie. Jej miłość została
wystawiona na próbę, gdy krótko po powrocie do Polski otrzymała mandat za
jazdę po chodniku. Magdę możecie kojarzyć z jej profilu na Instagramie: @fotograficzna_podrozniczka. Zauważcie, że
większość zdjęć robiona jest z perspektywy roweru, na rowerze lub z rowerem
w roli głównej. Zresztą, fotografowanie
różnych zakątków Leszna to kolejna pasja Magdy. Nasze miasto na jej zdjęciach
jest malownicze, urocze oraz ma swoją
duszę. Fotografie mają dla niej olbrzymie znaczenie - tak duże, że już teraz

W jej ukochanym Rotterdamie.
cy, ona ubierała najmodniejsze ubrania
i wychodziła na rekonesans po okolicy.
Miejscowi uważali ją za turystkę. Zresztą
tak właśnie się zachowywała. Jej blog
Rotterdam i inne dysonanse wciąż jest
dostępny na Facebooku. Przeczytałem
- moim zdaniem znacznie lepszy i bogatszy od wielu przewodników książkowych! Do tego wiele interesujących
anegdot, jak ta o Egipcjaninie, który
przekonał ją do kuchni egipskiej.
Pracę magisterską poświęciła wizerunkowi sportu żużlowego w Polsce.
Temat wybrała ze względu na Damiana
Balińskiego, którego wprost ubóstwia.
Gdy internet nie był jeszcze tak popularny, wycinała każdy fragmencik

Morsowanie i książka, czyli sposób
na udaną zimową niedzielę.

Inni piją kawę by się obudzić, ona woli iść pobiegać. Zdjęcie zrobione podczas Biegu Kibiców Unii Leszno.
poprosiła swoją babcię, aby wszystkie
rodzinne albumy zostały zapisane w testamencie właśnie jej.
Od wielu lat jest morsem. Gdy w środku zimy wchodzi w stroju kąpielowym
do lodowatej wody, czuje się nadczłowiekiem. Pokonuje pewną barierę - natura przestaje ją ograniczać. Nawet wtedy, gdy pogoda za oknem jest wstrętna,
potrafi wyjść z domu, w którym nie lubi
przebywać. W pełni podpisuje się pod
słowami Baptiste Beaulieu: trzeba żyć,
jest później, niż się wydaje. Jest pedantyczna, dlatego jej dom przypomina galerię sztuki. Dobrze czuje się jednak
wyłącznie na świeżym powietrzu wśród
innych ludzi.
Kocha książki i pracę z ludźmi. Każdy W wieku 30 lat spełniła swoje maefekt jej pracy musi mieć swoją du- rzenie z dzieciństwa i odwiedziła
szę, musi mieć jakąś wartość. W czasie Disneyland pod Paryżem.
wolnym pomaga swojemu chłopakowi
w prowadzeniu manufaktury, w której swoje pióro dziennikarskie. Kilka dni
powstają między innymi lampy z części później była umówiona na rozmowę
mechanicznych znalezionych na złomie. kwalifikacyjną. Nie przyniosła swojeUważa, że największym luksusem w ży- go CV, ponieważ jej zdaniem to zbyt
ciu jest utrzymywać się ze swojej pasji. banalne.
Magda do « Leszczyniaka » trafiła A tak na koniec – Magda to straszna
przypadkiem. Nasz redakcyjny kole- gaduła. Mam nadzieję, że nie będzie na
ga, Mateusz, pewnego dnia skomento- mnie zła, że tak długą i interesującą rozwał jej zdjęcia. Postanowiła do niego mowę skróciłem do jednej strony...
napisać. Gdy okazało się, że pracuje
w "Leszczyniaku", zaproponowała
KAMIL DUDKA
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Waga (23.09 - 22.10)
W końcu poczujesz, że jesteś w odpowiednim miejscu, zerwiesz wszelkie
mrzonki związane z przeszłością i pozytywniej nastawisz się na przyszłość.
W zdrowiu możliwa wizyta u stomatologa. W finansach nie daj się naciągnąć na wyprzedaże.

Baran (21.03-19.04)
W tym miesiącu masz możliwość wyjścia na prostą, jednocześnie nie daj się
zwieść radom ludzi, którzy niekoniecznie są ci przychylni. W zdrowiu zwróć
szczególną uwagę na odporność, drobne infekcje mogą się ciągnąć
w nieskończoność.

Byk (20.04 - 20.05)
Będziesz musiał postępować według ściśle ustalonych poza tobą reguł.
Staraj się w tym miesiącu nie wychylać. W zdrowiu musisz uważać na kręgosłup, łatwo o przeciążenia. W finansach nie daj się wciągnąć w złote interesy.

Bliźnięta (21.05-20.06)
To czas wszelkich podsumowań dla ciebie, możliwe, że będziesz musiał
z kimś lub czymś się rozstać, tym bardziej, że dotyczyć to będzie pozytywu
dla ciebie. W zdrowiu uważaj na oczy. W finansach nie przesadź z dodatkowymi pieniążkami.

Rak (21.06 - 22.07)
Wrzesień niestety będzie się wiązał z rozczarowaniem, pewną utratą, z którą
ciężko będzie ci się pogodzić. Postaraj się przekuć pewne rzeczy na swoją
korzyść. Nie zamartwiaj się bez przerwy, ponieważ to niekorzystnie odbije
się na twoim zdrowiu.

Lew (23.07 - 22.08)
Szykują się dla ciebie nowe perspektywy, nie tylko życiowe, ale głównie zawodowe. W zdrowiu popracuj nad odpornością, osłabiony organizm będzie
teraz łapał wszystko. W finansach poprawa może być nawet znaczna, jeśli
tylko dobrze coś rozegrasz.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Coś w tobie pęknie, przestaniesz odczuwać pewne emocje, ale ich miejsce
zajmie coś większego. Zaczniesz się wyrywać z okowów własnych myśli.
W zdrowiu uważaj na układ oddechowy. W finansach pomyśl bardziej
o przyszłości.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Nie opieraj się temu co i tak jest nieuniknione. Wszystko tak naprawdę będzie zależało od twojego nastawienia. W zdrowiu mogą cię męczyć bóle
głowy i karku. W finansach spora poprawa, pojawi się jakieś nowe źródło
przychodu.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Nie twórz przed sobą iluzji, nie bądź światłem odbitym od czyichś dokonań.
Sam potrafisz odnaleźć się w zadaniach. Dzięki temu w tym miesiącu osiągniesz więcej niż przypuszczałeś. W zdrowiu uważaj na wszystko co związane
jest z układem trawiennym.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Nie trać energii na rozpamiętywanie przeszłości, możesz przez to zbyt wiele
stracić. Możesz mieć znaczące problemy z bezsennością, tutaj najbardziej
pomogą środki ziołowe, postaraj się zrezygnować z chemii. W finansach zacznie się poprawa.

Ryby (19.02 - 20.03)
Wrzesień będzie dla ciebie przełomowy, wyrwiesz się z przygniatających cię
okowów, mimo że będą wydawać ci się bezpieczne. Zaczniesz nową drogę,
z początku nieco wyboistą, ale prowadzącą każdą sferę życia do harmonii.

Panna (23.08 - 22.09)
Wrzesień przyniesie przemyślenia na temat zmian, podsumowanie wszelkich działań. Nie unikniesz pozostawienia czegoś lub kogoś. W dłuższej perspektywie z pozytywem dla ciebie. W zdrowiu uważaj na układ trawienny,
teraz szczególnie narażony.

Horoskop klasyczny na wrzesień 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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Pierre Sauvil

MIŁOŚĆ I POLITYKA
premiera 18 września 2020

Geraldine Aron

MÓJ BOSKI ROZWÓD
premiera 26 września 2020

Antoine de Saint-Exuperý

MAŁY KSIĄŻĘ

premiera 2 października 2020

Zapraszamy!
Biuro Organizacji Widowni
tel. 535 785 008, 577 566 050

Kasa
tel./sms 790 466 699

bow@teatrmiejskileszno.pl
www.teatrmiejskileszno.pl

