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2 # PRZYJEMNEJ LEKTURY!

Mówię Wam - pięknie jest!
Przed miesiącem było nieco poważnie (choć pod oknem redakcji nikt nie skandował, więc bez tragedii), a dzisiaj 

– zgodnie z obietnicą - miało być optymistycznie. Więc zakasałem rękawy i ruszyłem w miasto w poszukiwaniu 

tematu wartego opisania. Długo nie szukałem. Miasto odpowiedziało bardzo szybko, a owa odpowiedź była tak 

piękna w swej prostocie i tak oczywista, że musiałem jej ulec. Po prostu – pięknie jest!

Jak pewnie wiecie, człowiek to mała 
drzazga w oku tego cudownego świata. 
Lubimy robić źle, lubimy robić głupio, 
lubimy być chciwi i okrutni. A przede 
wszystkim, lubimy narzekać. A kto naj-
szybciej odnajduje dziurę w całym? Ano 
Polacy. I my, Leszczyniacy, też się tutaj 
niestety łapiemy. 
Od rana zniesmaczenie, bo sygnaliza-

cję znowu zmienili i z zieloną falą już 
nie popłyniemy. W południe rozgory-
czenie, bo wychodzimy na fajkę, a wi-
tają nas chodnikowe niedopałki. W dro-
dze do domu furia, bo prace drogowe 
się ślimaczą i znowu stoimy w korkach 
(przy czym nie oszukujmy się – u nas ta-
kie korki jak w metropoliach na drogach 
osiedlowych). A wieczorem dramat, bo 
w lokalnych mediach podchwycili temat 
i na nowo nas nakręcają.
O zgrozo! Ale mamy przerąbane, co?!
Tyle tylko, że nie. Skończmy narzekać!

Mówcie co chcecie, ale Leszno nasze 
kochane jest naprawdę kochane. I dobrze 
zorganizowane. I zadbane. I bezpieczne, 
spokojne. I ciągle się rozwija. A miesz-
kańcy… to dopiero bajka! I nie pisze 
tego ani z ironią, ani żeby komukolwiek 
się przypodobać. Bynajmniej. Po prostu, 
takie mam odczucia. W Lesznie widzę co 
widzę (co nieco zobaczycie na kolejnych 
stronach tej gazety), a wcześniej – w in-
nych miejscach – widywałem co widy-
wałem. I wiem, że nie mamy większych 
powodów do narzekań. Oczywiście, są 
pewne niedociągnięcia i zawsze może 
być lepiej, ale hej – świat nie jest ideal-
ny i nigdy nie będzie, a i wszystkim do-
godzić nie sposób. Złoty środek „zasto-
sowany” w Lesznie rumieni się całkiem 
ładnie. Mnie się podoba!
A wracając do ludzi… serce rośnie 
widząc radość, pasję i zaangażowa-
nie mieszkańców. Jako dziennikarz 

i konferansjer (i generalnie jako ja) spo-
tykam wiele osób, w różnych sytuacjach, 
sporo interesującego widzę i rozmawiam 
na wszelakie tematy. 12 września miałem 
okazję po raz kolejny poprowadzić pik-
nik otwierający Aktywne Obywatelskie 
Leszno. Pandemia swoje, a organiza-
torzy i mieszkańcy swoje. Tej cudow-
nej siły nic nie zatrzyma! A wisienką 
(czy jak kto woli: truskawką) na tor-
cie występ seniorów ze Stowarzyszenia 
„Wygraj Siebie”. Mówiąc o wyjątkowo-
ści mieszkańców muszę zwrócić szcze-
gólną uwagę właśnie na nich (mam do 
nich wielką słabość!). Pewnie ich koja-
rzycie. Większość to osoby, którym los 
nie szczędził cierpień. Najcięższe choro-
by odbierały im tchu. Nagle pojawiająca 
się samotność próbowała stłamsić życio-
wy optymizm. Ogień nadziei przygasza-
ły utraty najbliższych. Ale przetrwali. 
Udowodnili, że w ciemności nie ma tak 

potężnych mocy, które są w stanie poko-
nać ludzi dobrej woli. Ich wiara w lep-
sze jutro i motywacja do działania nie 
są niczym ograniczone. Teraz, dźwiga-
jąc na swych barkach plecak przepełnio-
ny trudnymi doświadczeniami, uśmie-
chają się i mówią, że życie jest piękne. 
Jak sami zaznaczają, cieszą się nim póki 
mogą. Czerpią garściami, bo tak należy, 
a przy tym nigdy nie zapominają o bliź-
nich. Walcząc o własne zdrowie, pozo-
stają symbolem otwartości i poświęcenia 
- oto piękno człowieczeństwa. 
Ci cudowni seniorzy dzień po dniu wy-

grywają siebie… i ciągle im mało.

I Wam również, mówiąc dzień dobry, 
tego właśnie życzę.

Fot. M. Gołembka

81. rocznica wkroczenia Sowietów 

LESZNO >  „17 września 1939 roku przypadała niedziela. Gdy dzień się zaczynał, wojska 
sowieckie bez wypowiedzenia wojny na całej linii przekraczały granice z Polską. Gdy 
dzień się skończył, polski rząd w panice uciekał do Rumunii”. Te słowa możemy przeczy-
tać w wielu podręcznikach do historii. W ramach upamiętnienia tego smutnego wy-
darzenia władze miasta oraz delegacje i poczty sztandarowe złożyły wiązanki kwiatów 
przy Obeliskach Ofiar Katynia i Matek Katyńskich. Bukiety pojawiły się także przy Tablicy 
Sybiraków i Pomniku Matki Sybiraczki. Dodatkowo przy ulicy Ofiar Katynia uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 wystąpili z programem artystycznym, a w Bibliotece Ratuszowej 
miał miejsce pokaz filmu „Marsz wyzwolicieli”.

Fot. leszno.pl

Sułkowscy wrócili do Leszna 

LESZNO >  W dniach 9 i 10 września w Lesznie i Rydzynie gościli potomkowie rodu 
Sułkowskich. Victor hrabia Mailáth von Székhely z synem Georgiem odwiedzili miej-
sca związane ze swoimi przodkami: Rynek, Bazylikę Mniejszą, Muzeum Okręgowe czy 
Zamek w Rydzynie. Wizyta była efektem współpracy naszego redakcyjnego kolegi 
Mateusza Gołembki z pracownikami Muzeum Zamku Książąt Sulkowskich w Bielsku-
Białej. Co ciekawe, w poprzednich latach w tym okresie najczęściej odbywał się Powrót 
Króla, czyli impreza upamiętniająca Stanisława Leszczyńskiego, od którego Leszno i inne 
dobra zakupił Aleksander Józef Sułkowski. 
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Do produkcji betonu towarowego przed-
siębiorstwo Ambit korzysta ze składni-
ków o najwyższej jakości, zgodnych 
z obowiązującymi europejskimi stan-
dardami, w nowoczesnym węźle be-
toniarskim. Zautomatyzowany proces 
wytwarzania praktycznie eliminuje tzw. 
wpływ „czynnika ludzkiego” na wytwa-
rzany produkt.
Nazwa beton towarowy ma odróżnić ten 

rodzaj betonu od tego wyrabianego bez-
pośrednio na placu budowy w betoniar-
kach. Samodzielne wykonanie betonu 
w betoniarce niesie ze sobą spore ryzy-
ko związane z nieuzyskaniem odpowied-
nich parametrów betonu, przede wszyst-
kim wytrzymałości. Wynika to z kilku 
czynników. Do betonu przygotowywa-
nego na budowie z reguły wykorzystuje 

się piaski lub pospółki o niskiej jakości, 
które nie pozwalają uzyskać odpowied-
nio wysokiej wytrzymałości. Dodatkowo 
mieszanie składników w betoniarce jest 
niezbyt dokładne i często zmienne, a tak-
że wymaga znacznie większej ilości 
wody. A każdy jej nadmiar pogarsza pa-
rametry wytrzymałościowe. 
Warto pamiętać, że w większości budo-

wanych domów beton odgrywa bardzo 
istotną rolę. Wykonywane są z niego ele-
menty nośne konstrukcji (fundamenty, 
ściany, słupy, stropy czy wieńce). Beton 
towarowy produkowany jest na zauto-
matyzowanych węzłach betoniarskich. 
Wagowe dozowanie składników pod-
czas wyrobu gwarantuje powtarzalność 
każdego metra sześciennego mieszanki. 

A czy jest coś ważniejszego dla domu 
aniżeli jego stabilność i bezpieczeństwo?

Na co zwrócić uwagę zamawiając 
beton towarowy?

Rozwój budownictwa indywidualne-
go i popyt na materiały budowlane oraz 
duże oczekiwania klientów co do szyb-
kości spowodowały w ostatnich latach 
powstanie sporej ilości wytwórni betonu. 
Niestety nie wszystkie z nich zapewniają 
odpowiednią jakość produktu.
Beton zamówiony u renomowanego pro-

ducenta posiada certyfi katy nadany przez 
niezależny instytut. W fi rmie Ambit jest 
monitorowany przez System Zakładowej 
Kontroli Produkcji oraz laboratorium ze-
wnętrzne. Certyfi kacja w tej chwili jest 
dobrowolna, jednak w najbliższym cza-
sie będzie obowiązkowa. 

***
Ambit swoją ofertę kieruje do inwe-
storów oraz klientów detalicznych. 
Potwierdzeniem wydajności są budowa-
ne hale przemysłowe czy budownictwo 
mieszkaniowe (np. przy ulicy Skarbowej 
w Lesznie). Na kompleksową obsługę 

może liczyć także indywidualna osoba, 
a każde nawet minimalne zamówienie 
zostanie zrealizowane. Przypomnijmy, 
że w fi rmie Ambit można zaopatrzyć się 
w całą gamę materiałów budowlanych, 
tak więc kupno betonu na zalanie funda-
mentów, może okazać początkiem owoc-
nej współpracy w zakresie dostawy ma-
teriałów na budowę całego domu.
Warto również zaznaczyć, że poza beto-

nem Ambit jako jedna z nielicznych fi rm 
w regonie oferuje możliwość wykonania 
zbrojenia budowlanego, dostosowanego 
pod konkretny projekt, a w doborze czy 
to zbrojenia, czy jakiegokolwiek innego 
asortymentu można liczyć na pomoc wy-
kwalifi kowanej kadry.
Mocnym punktem zakładu jest wyposa-
żenie w pompy do betonu i betonowozy 
oraz transport obejmujący rozładunek.

# PROMOCJA

Beton z wyższej półki
Działalność fi rmy Ambit to mariaż wiedzy z doświadczeniem 

oraz umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby klientów. 

Marka Ambit to jednocześnie synonim najnowocześniejszych 

technologii w budownictwie oraz czołowy producent i dostaw-

ca najwyższej jakości betonu w regionie.

Zapraszamy do kontaktu
i składania zapytań:

Tomasz Nadolny 691 01 77 65 
nadolny@ambit.com.pl
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Fot. rydzyna.pl

Fot. M. Woźna

Prace na drogach w powiecie 

POWIAT > Zakończyła się długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej Lipno - 
Smyczyna, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Wreszcie, po upływie 
mn.w. trzech miesięcy, otwarty został przejazd kolejowy w Kłodzie (na zdjęciu), w cią-
gu drogi powiatowej nr 4799P w kierunku Czerniny, dzięki czemu kierowcy nie mu-
szą już korzystać z wielokilometrowych objazdów. Końca dobiegł też drugi etap re-
montu drogi Hersztupowo – Nowy Belęcin. W połowie września, w związku z pracami, 
czasowo zamknięta (na okres do dwóch miesięcy) została droga Gołanice – Jezierzyce 
Kościelne. Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zajęła się posze-
rzeniem drogi powiatowej Radomicko – Targowisko w gminie Lipno. Poza tym trwa 
przebudowa przebiegającej przez gminę Wijewo drogi wojewódzkiej nr 305. W nieda-
lekiej przyszłości maja powstać kolejne dwa odcinki ścieżek rowerowych w powiecie 
leszczyńskim: Wilkowice – Święciechowa i Święciechowa w kierunku Gołanic (łącznie 
2,6 km). Na koniec dobra informacja - powiat leszczyński otrzymał ok. 1,7 mln zł wspar-
cia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie częściowej przebudowy dróg Radomicko – Górka Duchowna oraz 
Strzyżewice – Henrykowo.

Niewidzialni na ekranie  

LESZNO > Pierwszy jesienny wieczór w Lesznie miał iście historyczny klimat. Katarzyna 
Skrzypczak, Beata Grzegorzewska oraz Zofia Skrzypczak-Czekajło (tworzące niefor-
malną grupę) zaprosiły przedstawicieli leszczyńskich instytucji na premierę filmu pt. 
„Niewidzialne Twarze Leszna. Łaziebna 20”. Pokaz ten zapoczątkował cykl interesują-
cych historii o przeszłości naszego miasta i jego mieszkańców. Bohaterką pierwszej od-
słony była 96-letnia Felina Krzymińska, która w filmie wracała wspomnieniami do Leszna 
z czasów niemieckiej okupacji. Miejsce, które zostało wybrane na projekcję, nie było przy-
padkowe - było wyjątkowe! By widzowie jeszcze bardziej mogli wczuć się w klimat tam-
tych czasów, premiera obrazu odbyła się w podwórzu kamienicy z tytułowego adresu 
Łaziebna 20. Uroku wydarzeniu dodawała ustawiona w podwórzu instalacja artystyczna 
wykonana przez Sekcję Leszczyńskich Plastyków. Celem projektu jest pielęgnowanie lo-
kalnej historii i nawiązywanie relacji między przedstawicielami młodego pokolenia i se-
niorami. Aby rozbudzić w młodych szacunek do przeszłości, film będzie prezentowany 
między innymi w leszczyńskich szkołach.

W drodze do gwiazd   

LESZNO > 6 września na leszczyńskim rynku odbył się finał „Wakacyjnej Drogi Do Gwiazd” 
- konkursu wokalnego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie oraz 
Radio Elka. Spośród 38 filmów nadesłanych przez wokalistów z aż 7 województw jury 
wyłoniło 21 finalistów, którzy zaprezentowali się publiczności na profesjonalnej sce-
nie. Największe wrażenie na oceniających zrobiło wykonanie utworu „Titanium” przez 
Aleksandrę Liske z Gołanic i to właśnie jej wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak wręczył 
statuetkę Gwiazdy Lata.

WTZ otwarty   

LESZNO > W jednym z budynków po Szkole Podstawowej nr 4 w Zaborowie powstały  
Warsztaty Terapii Zajęciowej służące dorosłym osobom niepełnosprawnym. Prowadzą 
je przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Dom - Nasz 
Świat. W warsztatach organizowanych od poniedziałku do piątku uczestniczy w sumie 
40 osób.
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Ale zmiany!   

OSIECZNA > Nie lada gratka dla wszystkich mieszkańców Osiecznej i regionalistów. Na 
stronie osieczna.pl opublikowano filmy obrazujące zmiany, jakie zaszły w Osiecznej na 
przestrzeni lat. Dodajmy, że forma filmów jest oryginalna – zostały nakręcone z perspek-
tywy kierowcy przejeżdżającego przez Osieczną.

Izba Pamięci na 100. urodziny   

LESZNO > Pod koniec września odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu 
Jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. „Synów Pułku” w Lesznie. 
W jej trakcie miało miejsce uroczyste otwarcie szkolnej Izby Pamięci, a społeczność szkol-
na została uhonorowana jubileuszowym Sztandarem Szkoły. Poza tym odsłonięto oko-
licznościową tablice pamiątkową przy dziedzińcu szkoły.

Praca wre   

OSIECZNA > Na początku września na gminnej stronie opublikowano „raport” z zadań 
inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy. Wspomniano w nim m.in. o: budo-
wie gminnych żłobków w Kąkolewie oraz Osiecznej, adaptacji byłego budynku CKiB na 
Centrum Aktywności Społecznej, przebudowie ul. Sosnowej w Kąkolewie, przebudowie 
drogi łączącej ul. Polną oraz ul. gen. Okulickiego w Osiecznej, przebudowie fragmentu 
ul. Spacerowej w Kąkolewie czy remoncie drogi gminnej w rejonie ulicy Gostyńskiej 
w Osiecznej.

Mieszkańcy zdecydowali   

LESZNO > We wrześniu zakończyło się elektroniczne głosowanie w Budżecie 
Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2021. To mieszkańcy zdecydowa-
li o rozdysponowaniu puli 2,3 mln zł. Wyniki głosowania można znaleźć na stronie 
www.budzetobywatelski.leszno.pl

Radar w każdej gminie   

POWIAT > Samorząd powiatowy sfinansował zakup radarów z informacjami o prędko-
ści jazdy pojazdów. Urządzenia poprawiające bezpieczeństwo zamontowano w ostat-
nim czasie w każdej z siedmiu gmin Powiatu Leszczyńskiego, na drogach powiatowych.

Na stulecie   

LESZNO > Decyzją radnych Rady Miejskiej Leszna nowo wybudowany wiadukt w ciągu 
ulicy Wilkowickiej nosi nazwę „Wiaduktu 100-lecia Powrotu Leszna do Macierzy”, a pa-
tronem skweru przy Rondzie im. Opatrnego (okolice ul. Zamenhofa) zostali Leszczyńscy 
Przeciwlotnicy.

Ratusz piękny i gotowy!   

LESZNO > Wcześniej niż zakładano dobiegł końca remont leszczyńskiego Ratusza. 
Starówka, choć w nieco stonowanych kolorach, otrzymała jeszcze więcej blasku. 
Szczegóły na str. 8. 

Zapraszamy do teatru!   

LESZNO > W Teatrze Miejskim w Lesznie rozpoczął się sezon artystyczny 2020/2021. 
Zapraszamy na widownię. Szczegóły na str. 28-29 oraz 48.

„Trójka” ma 25 lat   

LESZNO > W Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyła się uroczystość związana 
z 25-leciem III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny, a gratulacjom i życzeniom nie było końca.
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Szkolić i pomagać 

LESZNO > W Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie otwarto pracownię do nauki udziela-
nia pierwszej pomocy pod nazwą "Daj Szansę". Pomieszczenie wyposażono m.in. w ma-
nekiny medyczne, defibrylator i trenażer pakowania. Zadanie kosztowało 25 tys. zł i w ca-
łości zostało sfinansowane z budżetu miasta Leszna. Z pracowni nieodpłatnie mogą 
korzystać uczniowie wszystkich leszczyńskich szkół oraz zorganizowane grupy miesz-
kańców (po uprzednim kontakcie z opiekunem pracowni). Nadzór merytoryczny nad 
przedsięwzięciem sprawuje ratownik medyczny Marcin Gbiorczyk, na co dzień pracują-
cy w leszczyńskim szpitalu. Myślą przewodnią przedsięwzięcia jest nauka i doskonalenie 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Fot. leszno.pl

Dziki problem 

LESZNO > Dziki zamieszkujące okoliczne lasy coraz śmielej sobie poczynają odwiedzając 
miejskie zakamarki i generując szkody. Aby temu zapobiec Miasto Leszno podpisało po-
rozumienie z Kołem Łowieckim nr 464 „Oręż” na wykonanie i utrzymanie „pasów zapo-
rowych”. To specjalne miejsca, w których myśliwi zakopywać będą niewielkie ilości ziaren 
kukurydzy. Dzikie zwierzęta ma wabić jej zapach i stosunkowo łatwa dostępność (będzie 
tuż pod powierzchnią ziemi). Dzięki takiemu działaniu po jakimś czasie dzikie zwierzęta, 
w tym dziki, nie powinny już zapuszczać się tak często w rejony miasta i wyrządzać szkód 
na trawnikach i działkach w Lesznie. Dodatkowo leszczyński magistrat zakupił środek za-
pachowy odstraszający dzikie zwierzęta oraz dyspensery tego środka, które członkowie 
Koła Łowieckiego „Oręż” rozmieszczą w lasach dookoła Leszna (dyspenserów nie wolno 
dotykać!). Stężony zapach potu ludzkiego ma być dodatkowym straszakiem na dziki.

Fot. leszno.pl
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Budynek nad budynkami
Jest sercem i prawdziwym klejnotem miasta. Wznosi się w centrum leszczyńskiego rynku. Stanowi prawdopodobnie najbardziej 

rozpoznawalny zabytek Leszna. A należy pamiętać, że kontakt z zabytkiem czyści duszę z codziennej warstwy kurzu. A zatem, 

jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć odrestaurowanego ratusza na żywo – bo oczywiście o nim mowa, to pora czym prędzej 

nadrobić zaległości!

Renowacja leszczyńskiego ratusza roz-
poczęła się na początku bieżącego roku. 
Warto było zaczekać na fi nał prac, któ-
ry miał miejsce 24 września. Tego dnia 
nastąpiło uroczyste zakończenie mo-
dernizacji budynku, a także podpisanie 
umowy dotyczącej dofi nansowania (ok. 
1,8 mln zł) inwestycji przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Marka 
Wożniaka z Prezydentem Miasta 
Łukaszem Borowiakiem.
- To szczególny dzień w szczegól-

nym roku. Ostatni remont miał miejsce 
w 1997 r., kiedy przypadała rocznica 
450-lecia nadania praw miejskich. A te-
raz świętujemy setną rocznicę powrotu 
Leszna w granice Polski. To wspaniały 

prezent dla mieszkańców – powiedział 
Łukasz Borowiak.
I trudno się z tym nie zgodzić. 

Odrestaurowany zabytek prezentuje się 
imponująco. Znajdując się na schodach 
budowli, możemy zobaczyć barokowy 
kartusz z personifi kacją sprawiedliwo-
ści oraz herbami Leszna i Wieniawitów 
Leszczyńskich w obramieniu liści akan-
tu z maską i muszlą. Powyżej umiesz-
czony jest aliansowy kartusz herbowy 
Aleksandra Józefa Sułkowskiego i Marii 
Franciszki Stain zu Jettingen.
Natomiast aby ogarnąć wzrokiem cały 

ratusz musimy nabrać dystansu i cof-
nąć się kilka kroków. Czy podobnie nie 
bywa w codziennym życiu? Czasem 

warto nabrać dystansu, aby zobaczyć 
dużo więcej...
Wróćmy jednak do ratusza. Na elewacji 

od strony wschodniej pojawiły się de-
koracyjne kamienie. To repliki zacho-
wanych płaskorzeźb, których orygina-
ły można zobaczyć wewnątrz obiektu. 

Maciej Urban, Miejski Konserwator 
Zabytków podczas uroczystości przy-
bliżył znaczenie wyeksponowanych ele-
mentów oraz wiele ciekawostek z burzli-
wych dziejów ratusza. Dodał także: – Nie 
wierzyłem, że to zrobimy, ale dążenie do 
celu Pana Prezydenta jest zaraźliwe.
Ratusz, co wyjaśnia etymologia słowa, 

stanowił budynek użyteczności publicz-
nej, najczęściej przeznaczonej dla sie-
dzib samorządowych władz miejskich. 
Ten leszczyński w latach 50-tych ubie-
głego wieku stanowił także siedzibę dla 
miejskiego muzeum. Obecnie mieści się 
tutaj biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków oraz galeria Miejskiego Biura 
Wystaw Artystycznych.
Zwieńczeniem wydarzenia było wmu-

rowanie kapsuły czasy (a w niej m.in.: 
dokumenty, zdjęcia, moneta czy list do 
przyszłego włodarza miasta) w elewa-
cję ratusza.

TEKST I ZDJĘCIA: 
MATEUSZ GOŁEMBKARatusz w nowym blasku. Fot. M. Woźna

Montaż kapsuły czasu. 

Maciej Urban do kapsuły czasu 
przekazał okolicznościową 
pięciozłotówkę.

Pamiątkowa fotografi a.

Do niedawna wieża i tarcza zegaro-
wa wyglądała tak. Fot. Bartosz 
Werner



9# PROMOCJA



10 # FOTOREPORTAŻ

Tak widzimy Leszno

W ładnym mieście lepiej się żyje!
Cześć, jestem Magda (fotografi czna_podrozniczka).

Każdego dnia przemierzam na rowerze moje ukochane Leszno, które daje mi wie-
le powodów, by się zatrzymać i uwiecznić je na zdjęciu. Ja już to wiem, a teraz 
chcę pokazać także Wam, że nasze miasto jest piękne i że w Lesznie nie ma nudy! 
Zapraszam Was na fotografi czny spacer po miejscach, które w ostatnim czasie prze-
szły metamorfozę. Rozpoznajecie wszystkie?
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Toyota Yaris od zawsze słynęła z inno-
wacyjności. Debiutujący w 1999 roku 
Yaris pierwszej generacji był pierwszym 
autem Toyoty z tytułem Europejskiego 
Samochodu Roku. Stale zwiększała się 
sprzedaż i z czasem Yaris stał się naj-
ważniejszym modelem marki w Europie. 
Przy nowym modelu można śmiało po-
wiedzieć: znów im wyszło! Toyota Yaris 
czwartej generacji to więcej niż auto.
W nowym Yarisie po raz pierwszy za-
stosowano architekturę Toyota New 
Global Architecture (TNGA). To pierw-
szy model na modułowej platformie GA-
B, która będzie stanowić podstawę dla 
kolejnych małych aut. Platforma GA-B 
pełni kluczową funkcję w poprawie dy-
namiki Yarisa. Dzięki niej środek cięż-
kości położony jest niżej, a nadwozie ma 
większą sztywność. Zastosowana plat-
forma GA-B pozwoliła także na obni-
żenie auta oraz przednich i tylnych zwi-
sów, co pozwoliło osiągnąć przodujący 
w klasie promień skrętu.
Zastosowana czwarta generacja napędu 

hybrydowego zapewnia mniejsze zuży-
cie paliwa, niższą emisję spalin, a tak-
że większą zdolność do poruszania się 

tylko w trybie elektrycznym (na dłuż-
szych dystansach bez obawy o dołado-
wanie akumulatora).
Samochód rozpędza się od 0 do 100 

km/h w 9,7 sekundy. Wyposażony jest 
w nowy (debiutujący), pracujący w cy-
klu Atkinsona silnik Hybrid Dynamic 
Force Engine 1.5 o mocy 93 KM (68kW) 
oraz 120 Nm maksymalnego momen-
tu obrotowego (przy 3600 obr./min.). 
Nowy jest także akumulator, hybrydowa 
skrzynia biegów oraz jednostka sterują-
ca mocą. Wszystko opracowane zgodnie 
z architekturą TNGA, zapewniając wy-
dajne projektowanie i łatwość produkcji.
Wysoka jakość konstrukcji i ponad-

przeciętne osiągi nowej Toyoty Yaris 
idą w parze z bogatymi specyfi kacjami 
wyposażenia i dostępnością funkcji, któ-
re zazwyczaj są spotykane w modelach 
z wyższych segmentów.
Co ważne, Yaris ponownie podnosi po-

przeczkę w dziedzinie bezpieczeństwa, 
umacniając swoją pozycję lidera seg-
mentu. Nowy model ma w standardzie 
jeszcze więcej systemów bezpieczeństwa 
czynnego Toyota Safety Sense, w tym za-
awansowanych systemów wspomagania 

kierowcy (ADAS), takich jak asystent 
utrzymania pasa ruchu (LTA), układ 
reagowania w razie ryzyka zderzenia 
(PCS) i układ zapobiegania kolizjom na 
skrzyżowaniach. Wyposażony jest tak-
że w system wykrywania pieszych oraz 
rowerzystów. Bogate, nowoczesne wy-
posażenie, a także korzyści wynikające 
z zastosowania platformy GA-B gwaran-
tującej zwiększoną sztywność nadwozia, 
mają uczynić z Yarisa najbezpieczniejszy 
miejski samochód na świecie.
We wszystkich wersjach w standar-
dzie jest system Toyota Safety Sense, 
kamera cofania i elektroniczny hamulec 
postojowy (dla modeli hybrydowych). 
Wszystkie nowe Yarisy umożliwiają 
bezprzewodową integrację ze smartfo-
nem za pośrednictwem Apple CarPlay 

i Android Auto, dając użytkownikom ła-
twy dostęp do ulubionych aplikacji.
W wyższych wersjach wyposażenia po-

jawiają się elementy znane z segmentu 
premium, np. podgrzewana kierowni-
ca czy niebieskie podświetlenie kabiny 
w przestrzeni na nogi, panelach drzwi 
i konsoli środkowej. 
Zapraszamy na jazdę próbną. Ale uwaga 

- z nową Yaris trudno się rozstać!

Toyota Mikołajczak
Leszno, Al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 4, tel. 65 529 63 13
Kalisz, ul. Stanczukowskiego 25-27, 

tel. 62 760 56 00
www.toyotamikolajczak.pl

# PROMOCJA

Nowa Yaris czwartej generacji to samochód, który spełnia wy-

magania miejskiego życia, ale także zapewnia radość z jazdy na 

drodze lub autostradzie. Przestronne i wygodne wnętrze jest 

gwarancją niezwykle przyjemnej podróży. Do tego nie umknie 

przed żadnym spojrzeniem. Model zapewnia także dostęp do 

systemu informacji oraz łączności. To samochód stworzony dla 

Ciebie!

Nowa Toyota Yaris

Witaj, Piękna!

(6
4/

20
20

)
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REKLAMA

Bolesność palców stóp często kojarzona 
jest przez moich Pacjentów z wrastaniem 
paznokci. W gabinecie wiele teorii obalam. 
Tę również.
Wrastanie paznokcia niezaprzeczalnie 

jest stanem, który potrafi  wywołać dotkli-
wy ból. Jednak bolesność palca nie zawsze 
równa się wrastaniu.
Drugim „typem” najczęstszego problemu 

związanego z bólem palca jest paznokieć 
wkręcający. Ten stan także często wywo-
łuje bolesność. Dzieje się tak, ponieważ 
niewłaściwy kształt paznokcia, formujący 
się w rurkę, zaciska tkanki znajdujące się 

pod płytką oraz wały okołopaznokciowe. 
Takiemu stanowi często towarzyszą obfi te 
zrogowacenia w wałach okołopaznokcio-
wych, oddzielenie się płytki od łoża oraz 
niejednokrotnie infekcje grzybicze.
Paznokcie wrastający i wkręcający się 

błędnie równane są z sobą. Poza odmien-
nym obrazem, mają swe podłoża w innych 
przyczynach.
Do wrastania paznokcia najczęściej do-

chodzi w wyniku niewłaściwego skróce-
nia paznokcia, a także w wyniku noszenia 
ciasnego obuwia, nadmiernego ucisku to-
warzyszącemu deformacjom stóp, a dalej 
nadmiernego tarcia paznokcia względem 
wałów paznokciowych, itd. Wrastanie pa-
znokcia związane jest z naruszeniem cią-
głości skóry. Bakterie - choćby te, które są 
w naszej
naturalnej fl orze - w łatwy sposób wni-

kają wówczas do rany, będąc czynnikiem 
wywołującym stan zapalny i dalszy roz-
wój rany.
Wkręcający się paznokieć również może 

być wynikiem ciasnego obuwia. Dochodzi 
wtedy do zaciskania się brzegów bocznych 
paznokcia ku dołowi. Deformacje stóp są 
często powiązane z rurkowatym kształtem 
paznokcia. W przypadku typowego wkrę-
cania się paznokcia w obrazie nie ma stanu 

zapalnego, choć obecność rany nie musi się 
wykluczać.

Przypadek PODOlove.

W maju bieżącego roku zgłosiła się do ga-
binetu PODOlove Kobieta uskarżająca się 
na bolesność paluchów obu stóp. Pod cien-
ką warstwą naskórka wału okołopaznok-
ciowego palucha stopy prawej znajdowała 
się zasuszona treść ropna. Obraz sugero-
wał przebyty w niedawnym czasie stan za-
palny. W przypadku palucha stopy lewej, 
w wałach okołopaznokcowych znajdowa-
ła się duża ilość zrogowaceń, a płytka pa-
znokciowa miała nieznacznie wkręcający 
się kształt.
Problematyczne palce zostały komplek-

sowo zaopatrzone już w czasie pierwszej 
wizyty. Wały okołopaznokciowe zostały 
gruntownie oczyszczone, co wywołało na-
tychmiastową ulgę. Zostały także zaapliko-
wane klamry ortonyksyjne w celu delikat-
nej korekcji kształtu płytki. Kobieta do 23 
września br. zrealizowała w sumie 4 wizy-
ty, w czasie których paznokcie były na bie-
żąco profesjonalnie pielęgnowane. Dnia 23 
września Pacjentka otrzymała informację 
o zakończeniu terapii. Mimo zakończenia, 
zadowolona Pacjentka postanowiła konty-
nuować regularną pielęgnację w gabinecie. 

Nie wrasta, a boli

JOANNA KALISKA

PODOLOVE LESZNO
Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece - 

na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102

www.facebook.com/PODOloveLeszno

(6
5/

20
20

)
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Pandemia nie zatrzymała aktywności
Dali radę! Pomimo wielu przeciwności losu przeprowadzono 

kolejną, szóstą już edycję akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. 

Brawa dla organizatorów, których zapał i ciężka praca sprawi-

ły, że Leszno po raz kolejny stało się symbolem aktywności 

i integracji społecznej! 

- Tegoroczny Tydzień Obywatelski był 
wyjątkowy, ponieważ został zorganizo-
wany w czasie wygasającej, ale nadal pa-
nującej pandemii koronawirusa. Z uwagi 
na zaistniałe okoliczności nie odbył się 
Wielki Festyn Aktywności, który co roku 
otwierał całotygodniową akcję. Niemniej 
byliśmy świadomi tego, że mieszkańcy, po 
długiej izolacji społecznej, są złaknieni 
wyjścia z domu, udziału w różnych wy-
darzeniach i kontaktu z innymi działa-
czami. Nie mogliśmy tego tak zostawić, 
więc zakasaliśmy rękawy i zrobiliśmy co 
w naszej mocy, aby kolejna odsłona na-
szego wspólnego święta doszła do skutku 
– mówi Anna Szymańska, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Leszna ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi.

Urzędnicy, w partnerstwie z wieloma 
podmiotami, po raz kolejny stanęli na 
wysokości zadania. W ramach Tygodnia 
Aktywności zorganizowano m.in.: Mini 
Piknik połączony z Biegiem z Okazji 100. 
Rocznicy Powrotu Leszna do Macierzy, 
szkolenie on-line poświęcone uzależnie-
niom behawioralnym, Randki Obywatelskie, 
webinarium nt. aktualnych konkursów dla 
organizacji pozarządowych, spotkanie 

poetycko-muzyczne z cyklu Wiosna 
z Pegazem, wspólne sadzenie drzew na 
terenie leśnictwa Nowy Świat, drzwi ot-
warte w Nadleśnictwie Karczma Borowa, 
piknik ekologiczny, wspólny spacer po 
Mini Zoo, wydarzenie pn. Ogniste Dźwięki 
z koncertami i pokazami artystycznymi, 
dni otwarte w Schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Henrykowie i wiele, wiele wię-
cej. Na „drzwi otwarte” zaprosiło wiele 
organizacji pozarządowych i instytucji. 
Tradycyjnie urlop na jeden dzień wziął 
prezydent Łukasz Borowiak, który w tym 
czasie, w ramach wolontariatu, odwiedził 
i wspierał działania wielu organizacji.

W sumie, w ciągu 7 dni, odbyło się po-
nad 70 wydarzeń. Brawo! Gratulujemy 
organizatorom i licznym partnerom po-
szczególnych przedsięwzięć, a jako fi rma, 
która jak co roku dołożyła małą cegieł-
kę do budowy tego niezwykłego świę-
ta, zachęcamy wszystkich Czytelników 
do aktywności w kolejnych latach. Do 
zobaczenia!

MD

ZDJĘCIA: WWW.NGO.LESZNO.PL
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REKLAMA

Kółka wokół ratusza
Na podwójnym gazie ludzie potrafi ą wykazać się fantazją. Tak 

było z kierowcą busa, który szarżował autem wokół leszczyń-

skiego ratusza, a później uciekał przed policją, łamiąc przepisy 

ruchu drogowego.

Sytuacja była niebezpieczna, gdyż po-
jazd przemieszczał się nie tylko po bru-
ku, gdzie obowiązuje zakaz ruchu, ale też 
urządził sobie rajd po chodniku wzdłuż 
urokliwych kamieniczek. Do zdarzenia 
doszło 4 września, a sprawcy absolutnie 
nie usprawiedliwiała późna pora, a przez 
to mniejszy ruch.
Dziwnie poruszający się pojazd zo-

stał wypatrzony przez dyżurnego, który 
przyglądał się miejskiemu monitoringo-
wi. Z tego powodu na Rynek został wy-
słany patrol ruchu drogowego.
- Radiowóz jadący w kierunku busa 
użył sygnałów świetlnych, a mimo to 
kierowca tego pojazdu nie zareagował, 
przyspieszył i odjechał w kierunku ulicy 
Łaziebnej. Policjanci ruszyli w pościg 
za dostawczym peugeotem. Tymczasem 
na końcu ulicy Łaziebnej kierowca auta 
skręcił w Aleje Krasińskiego, a następ-
nie wjechał pod zakaz w ulicę Skarbową. 
Został zatrzymany na ulicy Przemysłowej 
- mówi Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.
Samochodem kierował 30-letni miesz-

kaniec gminy Osieczna, który - jak się 
okazało - w wydychanym powietrzu miał 
ponad promil alkoholu. Mężczyźnie po-
stawiono zarzuty, ale dopiero wtedy, gdy 
doszedł do siebie w policyjnym areszcie. 
Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym 
i niezatrzymanie się do kontroli drogowej 
(to przestępstwa), a także za kierowanie 
samochodem bez prawa jazdy, jazdę po 
chodniku, niestosowanie się do zaka-
zów ruchu na Rynku oraz jeździe pod 
prąd w Al. Krasińskiego (wykroczenia). 

W ten sposób mężczyzna narobił sobie 
kłopotów, które mogą go kosztować na-
wet do 5 lat odsiadki.
Czujnością, chociaż już nie poprzez ob-

serwację monitoringu, wykazał się rów-
nież policjant pionu kryminalnego lesz-
czyńskiej policji. 9 września, będąc po 
służbie, na jednym z parkingów opodal 
ul. Św. Józefa zauważył mężczyznę, któ-
ry właśnie kończył popijać piwo i który 
wyrzucił kilka pustych puszek do śmiet-
nika. Chwali się, że mężczyzna zrobił po 
sobie porządek, ale nie to przykuło uwa-
gę mundurowego. Zainteresowało go, że 
człowiek ten wsiadł za kierownicę do-
stawczego peugeota, odpalił silnik i od-
jechał w kierunku ulicy Szybowników. 
Policjant pojechał za tym samochodem, 
mając podejrzenie, że jego kierowca 
może być pijany.
- Prowadzący peugeota zatrzy-

mał się przed sklepem przy ulicy 
Kochanowskiego. Wówczas policjant 
podszedł do niego, pytając, dlaczego 
wsiadł za kółko po alkoholu. Mężczyzna 
odparł, że wypił tylko jedno piwo. 
Wezwany na miejsce patrol stwierdził, 
że 64-letni kierowca ma w wydychanym 
powietrzu ponad promil alkoholu - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Mężczyzna stracił prawo jazdy, gro-

zi mu też kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

Gang złodziei samochodów rozbity
Kryminalni z Leszna przyczynili się do likwidacji szajki działa-

jącej na terenie kilku krajów. W zatrzymaniach członków gru-

py udział wzięło jednocześnie 130 policjantów. Szacuje się, że 

przestępcy ukradli ponad 100 aut.

Chociaż sprawę realizowano dopie-
ro teraz, w posiadanie wiedzy o grupie 
przestępczej leszczyńscy kryminalni 
weszli jeszcze w 2017 roku. W gronie 
osób prowadzących nielegalną działal-
ność byli wielokrotni recydywiści fi -
gurujący w policyjnych i sądowych re-
jestrach. Sprawa była tak poważna, że 
włączyli się w nią śledczy z Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz Prokuratury 
Krajowej w Poznaniu.
- Funkcjonariusze, którzy rozpraco-

wywali sprawę, ustalili, że członkowie 
gangu pochodzili z kilku województw - 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubel-
skiego, kujawsko-pomorskiego i zachod-
niopomorskiego. Mieli nim kierować 
dwaj mężczyźni z powiatu zgorzeleckie-
go. Inni członkowie grupy zajmowali się 
kradzieżami pojazdów oraz ich transpor-
tem do paserów. Ponadto współpracował 
z nimi człowiek, który przygotowywał 
tabliczki znamionowe służące legaliza-
cji pojazdów na terenie Polski - informu-
je Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy 
wielkopolskiej policji.
Mając mocne dowody, w porozu-

mieniu z prokuratorem Prokuratury 

Krajowej, uzgodniono realizację spra-
wy. Jednocześnie 130 policjantów z 34 
zespołów weszło do wcześniej wytypo-
wanych mieszkań oraz innych obiektów. 
Podczas sprawnie przeprowadzonej akcji 
zabezpieczono 28 samochodów, a także 
skuter wodny, motocykl, gotówkę oraz 
urządzenia, które pozwalały dokonywać 
kradzieży pojazdów.
Szacuje się, że zatrzymani mogli przy-
czynić się do kradzieży co najmniej 
100 aut, w tym również kamperów. 
Wartość niektórych pojazdów sięgała 
ćwierć miliona złotych. Pojazdy legali-
zowane w Polsce pochodziły przeważnie 
z Niemiec, Austrii oraz Czech.
Podejrzani mają postawione zarzuty 

udziału oraz kierowania zorganizowaną 
grupą przestępczą, kradzieży samocho-
dów, a także paserstwa. Tymczasowym 
aresztem objętych zostało dziewięciu 
członków gangu, w tym również szefo-
wie grupy. Sprawa jest rozwojowa.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Dariusz Adamczak nie jest 
już naczelnikiem 

leszczyńskiej drogówki
Wydziałem Ruchu Drogowego Kierował przez sześć lat, a na 

początku września przeszedł na emeryturę.

Podinspektor Adamczak karierę w poli-
cji rozpoczął w połowie lat dziewięćdzie-
siątych minionego stulecia. Najpierw słu-
żył w Wydziale Łączności i Informatyki 
KMP w Lesznie, a w 2008 roku trafi ł do 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
W 2014 roku powrócił do Leszna, gdzie 
objął stanowisko naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP. 4 września 
odbyła się uroczysta zbiórka, podczas 
której kierownictwo komendy pożegna-
ło podinsp. D. Adamczaka. Wśród gości 
byli m.in. starosta leszczyński Jarosław 
Wawrzyniak, kierownik Miejskiego 
Zarządu Dróg Dominik Kaźmierczak 
oraz naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu mł. insp. Stanisław 
Małecki.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Narkotykowe laboratorium 
odkryte na Dolnym Śląsku

Sześć osób zatrzymanych, pięć aresztowanych - taki jest bilans 

działań policji w sprawach narkotykowych. Historia tej naj-

większej zaczęła się od 34-letniego mieszkańca powiatu gó-

rowskiego, u którego znaleziono sporą ilość narkotyków.

Mężczyzna był w posiadaniu marihua-
ny, na którą funkcjonariusze natknęli się 
w samochodzie, a także w innych po-
mieszczeniach. Zdarza się, że policjan-
ci znajdują narkotyki w piwnicy czy 
na szafi e. Ten zatrzymany przygotował 
jeszcze jedną kryjówkę na prochy - pod 
łóżkiem.
- Ustaliliśmy, że część tych narkotyków 

mężczyzna kupił w powiecie legnickim. 
Kryminalni weszli na wytypowaną pose-
sję położoną na tym terenie. W jednym 
z pomieszczeń gospodarczych znaleźli 
sprzęt laboratoryjny, różne zawiesiny, 
ciecze, odczynniki chemiczne, urządze-
nia oraz tabletki. Składniki te pozwala-
ły uzyskiwać substancje psychotropowe. 
Wszystko wskazuje na to, że w pomiesz-
czeniach prowadzono produkcję metam-
fetaminy - mówi Monika Żymełka, ofi cer 
prasowa KMP w Lesznie.
Na wspomnianej posesji funkcjonariu-

sze przeprowadzili oględziny z udzia-
łem biegłych z zakresu chemii Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Zlokalizowanie laboratorium było jed-

nym elementem tej sprawy. Na tej samej 
posesji zatrzymano bowiem cztery oso-
by - mieszkańców powiatu legnickiego 
- w wieku od 20 do 32 lat.
- Jeden z mężczyzn na widok policji pró-

bował ukryć się w pobliskim zagajniku. 
Został złapany - mówi Monika Żymełka, 
ofi cer prasowa KMP w Lesznie.
Dość szybko funkcjonariusze zorien-

towali się, z jakiego powodu podjął 
taką decyzję - miał przy sobie prawie 

kilogram metamfetaminy, a do tego był 
poszukiwany listem gończym do odby-
cia kary 3 lat więzienia w innej sprawie 
narkotykowej.
Na razie zatrzymani mają postawione 

zarzuty posiadania znacznej ilości środ-
ków odurzających. Czterech z nich zo-
stało aresztowanych przez legnicki sąd, 
piąty jest objęty policyjnym dozorem. 
Możliwe, że katalog zarzutów postawio-
nych tym osobom zostanie rozszerzony o 
produkcję narkotyków. To jednak zależy 
już od badań zabezpieczonych substancji 
w wykonaniu biegłych. Na razie podej-
rzanym grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności.
Poza mieszkańcami Dolnego Śląska 

narkotykową wpadkę zaliczył 47-latek 
z Leszna. Mężczyzna na terenie posesji 
w gminie Lipno przechowywał 20 kilo-
gramów substancji w postaci środków 
psychotropowych oraz fenyloacetonu, 
z którego można wyprodukować amfe-
taminę i metamfetaminę.
Na tym nie koniec narkotykowych za-

gadek rozwikłanych przez policjantów 
z Leszna. Funkcjonariusze na jednym z 
ogródków działkowych znaleźli pół ki-
lograma amfetaminy. Poza tym dopro-
wadzili do zatrzymania mieszkańców 
Leszna, Boszkowa i Rydzyny, którzy po-
siadali przy sobie narkotyki. Co ciekawe, 
najmłodszy z zatrzymanych miał 15 lat.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE
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Covid z innej perspektywy
Pewnego dnia wybrałem się do saloniku prasowego. Chciałem 

kupić gazetę, w której nie będzie ani słowa na temat korona-

wirusa. Niestety, nie udało mi się. Nawet w czasopiśmie dla 

grzybiarzy znalazłem instrukcję na temat bezpiecznego zbie-

rania grzybów. Może więc, aby nie dać się zwariować, warto 

spojrzeć na pandemię nieco inaczej - z przymrużeniem oka?

Nieplanowana Słowacja

Wydaje się, że najwięcej absurdów 
związanych z koronawirusem dotyczy 
podróży. W połowie marca polski rząd 
zdecydował, że każdy, kto przyjedzie do 
Polski z zagranicy, będzie zobowiąza-
ny przejść kwarantannę. Wnet okazało 
się, że niektóre skutki tej decyzji potra-
fi ą być naprawdę zabawne. Pewne mło-
de małżeństwo wybrało się na wycieczkę 
po okolicach Szczawnicy. Szlak był ma-
lowniczy i dziewiczy. Maszerujący mał-
żonkowie, skupiając uwagę na pięknej 
przyrodzie, nawet nie zorientowali się, 
że są już na terytorium Słowacji. Być 
może nigdy by o tym nie wiedzieli, gdy-
by nie fakt, że zostali zatrzymani przez 
patrol straży granicznej. Oprócz poucze-
nia otrzymali nakaz odbycia 14-dniowej 
kwarantanny. W końcu w świetle prawa 
wrócili z zagranicznej podróży…

Pechowa autostrada

Założę się, że każdy kierowca czytający 
ten artykuł choć raz przegapił jakiś zjazd. 
Nie inaczej było z mężczyzną, który wy-
brał się na niedzielną przejażdżkę swoim 
nowym samochodem. Tak bardzo cieszył 
się jazdą, że zapomniał skręcić w ostatni 
zjazd z autostrady A6. Gdy się zoriento-
wał, było już za późno. Nie miał wyjścia, 
jechał dalej - prosto do Niemiec. Jako że 
nie mógł zawrócić, przekroczył przej-
ście graniczne w Kołbaskowie. Szybko 
wrócił do Polski – oczywiście prosto na 
kwarantannę.

Przypadkowy SMS?

Okazuje się, że problem z kwarantan-
ną miały też osoby, które mieszkały tuż 
przy granicy. Telefon komórkowy, gdy 
tylko złapie sygnał zagranicznej sieci, 
próbuje się z nią niezwłocznie połączyć, 

a następnie wysłać sygnał o przekrocze-
niu granicy przez posiadacza urządzenia 
(głównie po to, aby użytkownicy w porę 
otrzymali informację o kosztach połącze-
nia oraz roamingu). Oczywiście nieraz 
wystarczy znaleźc się w pobliżu grani-
cy (bez konieczności jej przekraczania), 
aby stosowny SMS otrzymać. W marcu 
uznano, że osoba przekraczająca granicę 
Polski, otrzyma alert z informacją o obo-
wiązku odbycia kwarantanny. Niektórzy 
starali się skontaktować z Sanepidem, 
aby wyjaśnić tę kwestię. Urząd sanitar-
ny poinformował ich, że nie muszą izo-
lować się w domu przez 14 dni, o ile tyl-
ko rzeczywiście nie przekroczą granicy.
 

Legalnie czy nielegalnie?

Blisko trzydziestoletni mężczyzna, po-
siadający polskie obywatelstwo, dzień 
przed decyzją o zamknięciu granic 
Polski musiał pojechać do Niemiec. 
Nie spodziewał się, że powrót będzie 
tak trudny. Jako że nie chciał odbywać 
obowiązkowej kwarantanny, zdecydo-
wał się wynająć osobę, która zgodzi się 
przemycić go do Polski. Nie było z tym 
problemu, dlatego chwilę później próbo-
wał przekroczyć granicę… pod kocem. 
Nadodrzańska Straż Graniczna nie dała 

się jednak oszukać - zarówno przemyt-
nik, jak i mężczyzna zostali zatrzymani. 
W podobnym czasie, na drugim koń-

cu globu, turysta z Nowego Jorku przy-
leciał na Hawaje. I choć obowiązywała 
go kwarantanna, postanowił cieszyć się 
urokami wyspy. Był jednak tak głośny, 
że zwrócił na siebie uwagę policji. Ta na-
tychmiast zorientowała się, że mężczy-
zna, zamiast na plaży, powinien przeby-
wać w domu. 

Kosztowne wyjazdy

Wyspa Czedżu wystąpiła z pozwem 
przeciwko matce i córce, które złama-
ły zasady kwarantanny. Młodsza z nich 
podejrzewała, że jest zakażona, ponie-
waż miała kontakt z chorym, a także wy-
stąpiła u niej podwyższona temperatu-
ra. Oczywiście o wszystkim wiedziała 
matka, jednak mimo to obie postanowi-
ły cieszyć się wakacji. Prawnicy skarbu 
państwa Czedżu uważają, że kobiety za-
chowały się nieodpowiedzialnie i powin-
ny zapłacić karę w wysokości (w prze-
liczeniu na złotówki) około 450 tysięcy 
złotych. W listopadzie sąd zdecyduje, 
czy taka grzywna będzie adekwatna. 
Z kolei mandat o równowartości prawie 
9 tysięcy złotych otrzymała australijska 
para, która na portalu społecznościowym 
pochwaliła się zdjęciem z wycieczki do 
Lake Entrance (kurort wypoczynkowy). 

REKLAMA



19# DWA SŁOWA O WIRUSIE

REKLAMA

Jak się potem okazało, fotografi a została 
wykonana rok wcześniej, dlatego osta-
tecznie grzywnę cofnięto.

Dziwne rozporządzenia

Od każdego rządu wymaga się, aby two-
rzył prawo logiczne i spójne. W Polsce 
od czerwca zaczęto wydawać rozpo-
rządzenia, w których wskazywano, do 
których państw nie można lecieć sa-
molotem. Sęk w tym, że zakazywano 
w nich lotów między innymi do państw, 
które... nie mają lotnisk (Andora, San 
Marino) lub do których nigdy nie dało 
się dolecieć z Polski (Eswatini, Namibia, 
Panama). Pewnym nietaktem wykazały 
się także Polskie Linie Lotnicze LOT, 
które zawyżały ceny biletów na loty re-
patriacyjne. Z drugiej strony nic nie sta-
ło na przeszkodzie, aby także inne li-
nie lotnicze (choćby polski EnterAir) 
mogły sprowadzać Polaków do kraju. 
Zastanawia także fakt, dlatego aż do lip-
ca nie mogły być wykonywane połącze-
nia lotnicze do Szwecji, skoro... każde-
go dnia z polskich portów do Szwecji 
wypływało kilka promów. Oczywiście 
nie tylko Polska popełniła gafy. Rząd 
Kostaryki zakazał w czerwcu lotów do 
Jugosławii, natomiast Mongolia pouczy-
ła swych obywateli, aby nie latali do… 
Włoskiej Republiki Socjalnej. Jeden 

z dziennikarzy z Johannesburga pisał, 
że szczególnie trudna sytuacja panuje 
w Protektoracie Czech i Moraw. 

Aplikacja, która pozwala...

Okazuje się, że w trakcie pandemii wy-
konywanie prostych czynności może być 
znacznie utrudnione. Władze Dubaju 
przez dłuższy czas rozważały wpro-
wadzenie aplikacji, w której należało-
by zgłaszać chęć opuszczenia domu. 
Załóżmy, że ktoś potrzebuje produktów 
spożywczych. Do sklepu może udać 
się tylko wtedy, gdy poprzez aplikację 
wypełni specjalny formularz. Otrzyma 
wówczas kod, który należy okazać pod-
czas ewentualnej kontroli przez policję 
w drodze do sklepu. Gdyby ktoś wyszedł 
z domu bez kodu, mógłby trafi ć do aresz-
tu. Projekt ostatecznie nie wszedł w ży-
cie, ponieważ uznano, że zbyt mocno 
narusza prawo do prywatności. 

Toalety miejskie pod ostrzałem

Samorząd miejski w Luandzie, na po-
czątku kwietnia, zdecydował o zamknię-
ciu wszystkich publicznych toalet. Brzmi 
absurdalnie, jednak uznano, że miesz-
kańcy stolicy przenieśli się do szalet... 
z restauracji i kawiarni! Zupełnie po-
ważnie argumentowano, że skoro więk-
szość miejsc publicznych jest zamknięta, 

to logiczne, że ludzie postanowili spo-
tykać się w toaletach. Ktoś z rady miej-
skiej uważał nawet, że zaczęto do nich 
znosić kawę i herbatę! Kreatywnością 
wykazał się także właściciel luksusowej 
restauracji z Johannesburga. Postanowił 
ją zamknąć, aby dzień później otworzyć 
jako centrum lecznicze. Wymienił tak-
że personel. Kelnerzy stali się pielęgnia-
rzami, a barmani aptekarzami. Uznano, 
że potrawy mają właściwości lecznicze. 
Wszystko to w majestacie prawa, ponie-
waż obiekty medyczne mogły pozostać 
otwarte. 

Walka z opozycją? 

W połowie września prezydent Izraela, 
Benjamin Netanjahu, zapowiedział po-
nowne zamknięcie większości punktów 
usługowych, szkół, uniwersytetów oraz 
nakazał pozostawanie w domu. Wszystko 
z powodu rosnącej ilości nowych przy-
padków koronawirusa. Niemniej wielu 
dziennikarzy oraz znawców tematu uwa-
ża, że nie pandemia jest główną przy-
czyną ponownego wprowadzenia tzw. 
lockdownu. Nie ulega wątpliwości, że 
pozycja polityczna Netanjahu jest bardzo 
słaba. Na początku października specjal-
na komisja miała sprawdzić, czy prezy-
dent popełnił przestępstwa korupcyjne. 
Na ostatni tydzień września opozycja 

szykowała dużą manifestację, natomiast 
związki zawodowe groziły strajkiem. 
Nawet osoba słabo zorientowana w me-
andrach polityki zauważy, że lockdown 
rozwiązał wiele problemów urzędują-
cego prezydenta Izraela. Kolejne przy-
kłady, być może już mniej wyraźne, wi-
doczne są w Meksyku, Francji, Indiach, 
Egipcie i wielu innych państwach. Być 
może rzeczywiście lockdown oraz nie-
które restrykcje są skuteczne w walce 
z pandemią. Niemniej trudno nie oprzeć 
się wrażeniu, że pandemia stała się ide-
alnym pretekstem do wdrożenia w życie 
decyzji, które wcześniej były kontrower-
syjne lub niemożliwe, a już na pewno 
nie spotykały się z uznaniem obywateli. 

Na sam koniec… 

Gdy policjanci w Indiach zauważy-
li grupę dziesięciu turystów, która nie 
stosuje zasad samoizolacji, postanowi-
li ich ukarać w bardzo nietypowy spo-
sób. Każdy z nich musiał napisać 500 
razy: Nie przestrzegałem zakazu wyjścia. 
Bardzo mi przykro.

Ostatnie słówko

Jeżeli kogokolwiek uraziłem: Bardzo 
mi przykro.

KAMIL DUDKA
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Leszno jest miastem pełnym legend. A jak powszechnie wiadomo, w każdej z nich jest ziarno 

nieprawdy. Miasto jest także pełne rzeźb i zdobień znajdujących się na zabudowaniach. Często 

przechodzimy obok nich, przyzwyczajeni do ich obecności, ale pozostajemy nieświadomi sym-

boliki w nich zawartej. Kto chce poczuć się jak Indiana Jones i odszyfrować ukryte informacje?

Ptaki, kurczaki i inne ekierki

Do najpopularniejszych dekoracji znaj-
dujących się na budynkach należą ele-
menty roślinne, które mogą świadczyć 
o „nastroju kulturalnym”. Równie czę-
sto pojawiają się: król zwierząt – lew, 
czy ekspresyjne rzeźby tajemniczych 
postaci. 
Na kamienicy przy ul. Słowiańskiej 38 

możemy dostrzec płaskorzeźby orłów. 
Król ptaków to jednocześnie podstawo-
wy element herbu Polski. Zachowane 
fi gury są o tyle ciekawe, że przetrwały 
okres okupacji. Brak jest danych źródło-
wych informujących o tym, że ptaki pod-
czas zawieruchy wojennej… odleciały 
do ciepłych krajów. Zgodnie z miejską 
legendą, niemieccy żołnierze byli ciągle 
przygnębieni i nie spoglądali do góry. 
Wizerunek orła widnieje także u szczytu 
pobliskiego gmachu mieszczącego m.in. 
Urząd Pocztowy.
Ziarno (nie tylko) nieprawdy może być 

doskonałym smakołykiem dla żurawia. 

A ten znajduje się na kamienicy nr 32 
na leszczyńskim Rynku. Spogląda na 
centralny miejski plac od ponad stu lat. 
Przez ten okres wydarzyło się bardzo 
dużo: dwie wojny światowe, rewolucja 
multimedialna, wiele zmian społecznych 
i politycznych. A ptak cały czas dziel-
nie siedzi/kuca/stoi (ornitologów proszę: 
niepotrzebne skreślić). Żuraw, trzymają-
cy grudę ziemi, jest pamiątką po miesz-
czącej się tutaj niegdyś drogerii. Żuraw 
to ptak nadziei i szczęścia. Symbolizuje 
wierność, czujność, nieśmiertelność, 
dobrobyt. W okresie międzywojennym 
Teofi l Zgaiński prowadził w budynku 
delikatesy oraz winiarnię. Obecnie mie-
ści się tutaj zegarmistrz oraz popularna 
kawiarnia.
Jeden z najciekawszych symboli znaj-

duje się na kamienicy przy ul. Królowej 
Jadwigi. W nieocenionej publikacji pro-
fesora Mirona Urbaniaka „Modernizacja 
infrastruktury miejskiej Leszna w latach 

1832-1914”, autor wiąże dekoracje 
z profesją właściciela Ottona Gerhardta 
będącego królewskim radcą przemysło-
wym. To dobry trop, aczkolwiek nieje-
dyny. Widoczna ekierka oraz cyrkiel to 
główne i ofi cjalne symbole ruchu wolno-
mularskiego. Należą one do Wielkiego 
Architekta Wszechświata (z ang. Great 
Architect of the Universe). W zależności 
od ułożenia, w cyrklu bądź ekierce moż-
na dopatrywać się litery U lub A. Po uło-
żeniu narzędzi względem siebie, wtajem-
niczeni potrafi ą zorientować się, w jakim 
stopniu pracowała loża. Z kolei opadają-
cy młot symbolizuje unię siły fi zycznej 
i inteligencji. Pozostałe elementy mogą 
być narzędziami, dzięki którym mason 
może kształtować świat. Dziś niewiele 
wiemy o wolnomularstwie, a słowo ma-
soneria zyskało pejoratywnego znacze-
nia. Warto zapamiętać, że nadrzędnym Symbol fermy drobiu na bramie.

Kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 23.
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celem ruchu było dążenie do samodo-
skonalenia oraz tolerancja i braterstwo 
bez względu na narodowość, poglądy 
i religię. 
Pozostając przy masonerii, warto do-

dać, że swoją izbę – zgodnie z miejską 
legendą – miała ona posiadać w kamie-
nicy przy ul. Narutowicza 47. Budynek 
do dziś wzbudza zainteresowanie prze-
chodniów i fotografów. W podwórzu 
znajduje się dawna ubojnia rytualna. 
Elewację obiektu zdobi herb Odrowąż, 
a wielu członków rodu należało do ru-
chu wolnomularskiego.
Wróćmy jeszcze na moment do pta-

ków. Przenieśmy się do Gronowa na te-
ren byłego obozu. Coraz trudniej o na-
macalne ślady ponurej przeszłości tego 
miejsca. Natomiast na bramie od uli-
cy Myśliwskiej pozostał symbol infor-
mujący o późniejszym przeznaczeniu, 
czyli działającej tutaj kurzej fermie. 
Wizerunek kury i jaja. 
I chyba zgodzicie się ze stwierdzeniem, 
że aby poznać lokalną historię, trzeba 
mieć niezłe, no sami wiecie…

TEKST I ZDJĘCIA: 
MATEUSZ GOŁEMBKA

Żuraw na leszczyńskim rynku.

Symbole na kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 23.

Brama na terenie dawnego obozu w Gronowie.

Ulica Słowiańska nr 38.
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Zmarła siostra Julianna
Tak w październiku 1932 roku pisano o siostrze Juliannie z Ponieca:

Dnia 30. ub. m. zakończyła doczesny żywot wielce zasłużona i znana w mie-
ście i na całą okolicę śp. Siostra Miłosierdzia Juljanna Nalazek. Miała lat 62, 
powołania 42, w Poniecu pracowała przeszło 24 lata. Ciche wprowadzenie 
zwłok do kaplicy odbyło się 2 bm. Następnego dnia odbyły się w kaplicy 
trzy msze św. Eksportę w otoczeniu księży i sióstr oraz delegacyj miejsco-
wych towarzystw prowadził ks. proboszcz Sztukowski do kościoła parafj al-
nego. Na cmentarz zwłoki prowadził ks. dziekan Sramkiewicz z Pawłowic.

Straszna tragedja rodzinna
W ten sposób zatytułowano notatkę o wydarzeniach, jakie rozegrały 
się w okolicach Leszna:

Wieś Krzemieniewo (pow. Leszno) była świadkiem strasznego zajścia. 
Między małżonkami Jahns panowała niezgoda. Przed kilku dniami zawez-
wał J. swą żonę, by się pożegnała ze swemi dziećmi, które chciał rzekomo 
wysłać. Po pożegnaniu się ugodził swą żonę nożem kilkakrotnie w piersi, 
raniąc jej płuca a następnie zadał sobie także nożem ciężkie rany w okoli-
ce serca. Obu ciężko rannych przewiozło Pogotowie Czerwonego Krzyża do 
szpitala w Lesznie. Dochodzenie policyjne w toku.

Małżeńskie gody
O pewnych leszczyńskich parach i ich świętowaniu w październiku 
1932 roku:

Pracownik kolejowy p. Skrzypczak Franciszek obchodził w tych dniach ze 
swą żoną Franciszką uroczystość srebrnych godów małżeńskich.

*
Emeryt. nauczyciel p. Leon Flieger obchodził w tych dniach ze swą małżon-
ką srebrne gody małżeńskie.

Dziecko pod autem
Do zdarzenia doszło na jednej z leszczyńskich ulic:

Synek kolejarza p. S. dostał się pod auto, które go tak nieszczęśliwie przeje-
chało, że doznał prócz ogólnych obrażeń także ciężkiego złamania prawego 
ramienia. W stanie ciężkim odwieziono nieszczęśliwego do szpitala.

Jarmarki
Oto jak dawniej zapowiadano jarmarki:

Osieczna:
Przyszły jarmark ogólny, na konie, bydło, świnie, produkty rolne i towary 
kramne odbędzie się we wtorek, 11 bm.

Krzywiń:
Jarmark ogólny odbędzie się w środę, 12 bm.

Kościan:
Jarmark na konie, bydło, świnie, kozy i owce odbędzie się w czwartek, 13 
bm.
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Uwaga, kradną żarówki!
Dziś wydaje nam się to nieprawdopodobne, ale takie przypadki zdarza-
ły się w Lesznie:

Z  nastaniem rychłych wieczorów wzmogły się znów kradzieże żarówek 
w sieniach. Właściciele domów powinni w własnym interesie zabezpieczyć 
swe żarówki siatką drucianą

Miejska Kasa, samobójstwo 
i pomyłka agencji

W  październiku 1932 roku Kurier Poznański rozpisał się o  sprawie 
Miejskiej Kasy Oszczędności w  Lesznie. Poświęcono temu dwa ma-
teriały. Najpierw na łamach KP pojawił się notatka Polskiej Agencji 
Telegrafi cznej:

Komisja rewizyjna stwierdziła, że nadużycia w  miejskiej kasie oszczędno-
ści w Lesznie z winy rady nadzorczej wynoszą około ćwierć miljona złotych. 
Członkowie rady zostaną pociągnięci do odpowiedzialności sądowej a stra-
ta musi być pokryta przez miasto.

W  jednym z  kolejnych wydań tak relacjonowano tę samą sprawę, ale już 
szerzej.

W numerze 466 podaliśmy depeszę ofi cjalnej Polskiej Agencji Telegrafi cznej 
z  Leszna o  stratach tamtejszej miejskiej kasy oszczędności i  winie jakoby 
członków rady.
Mieliśmy prawo mniemać, że doniesienie P.A.T. jest ścisłe i polega na spraw-
dzeniu istotnego stanu rzeczy. Tymczasem korespondent nasz w  Lesznie 
donosi co następuje:
Przed około dwoma laty zawieszony został w  Lesznie pierwszy burmistrz 
p. Kowalski na skutek zarzutów, dotyczących urzędowania. Jednocześnie 
zawieszono zarząd miejskiej kasy oszczędności oraz całą radę nadzor-
czą, powołując komisaryczny zarząd w  osobach drugiego burmistrza 
- p. Sobkowiaka i  doradców (czołowych menerów "sanacyjnych") pp. 
Krzyształowicza i  radnego Józefa Łakomego. Wskutek powstałych spo-
rów i  tarć w  łonie zarządu województwo powołało po pewnym czasie no-
wy zarząd komisaryczny w osobach p. dyr. Maya i tych samych doradców, co 
poprzednio.
Po blisko roku urzędowania tego zarządu i  coraz widoczniejszego kryzysu 
zaufania i głosów opinji, rada miejska wybrała nowy zarząd kasy i radę nad-
zorczą przeważnie w  dawnym składzie, która uzyskała zatwierdzenie wo-
jewództwa. Jednocześnie zniesiono komisaryczny zarząd, zatwierdzając 
jednego z  dotychczasowych komisarzy p. dyr. Maya jako członka zarządu 
kasy. W  międzyczasie objął ponownie urzędowanie pierwszy burmistrz p. 
Kowalski, wchodząc obecnie w skład zarządu kasy.
Zarząd miejskiej kasy oszczędności, urzędujący od około pół roku, rozpo-
czął dokładne badanie stanu kasy i  poszczególnych kont. Bezpośrednio 
z  tem łączy się samobójstwo b. dyr. śp. Grzesika, który usiłował przytem 
zgładzić swego następcę dyr. Maya, raniąc go, jak wiadomo, niebezpiecznie. 
Rozpoczęło się dokładne badanie całej kasy przez rewizora województwa p. 
Stengerta. Nie zamierzam pisać o szczegółach tego badania, póki nie będzie 
oko ukończone i  ujawnione, przypominam tylko fakty już znane, że aresz-
towano b. komisarza i radnego Józefa Łakomego oraz podobno niejakiego 
Neymana, i że straty dotąd wykazane sięgają sumy 300.000 zł. Straty te da-
tują częściowo z  lat dawnych (1927-8 r.), ale są również pozycje poważne, 
spowodowane przez fatalny komisaryczny zarząd, którego zadaniem miało 
być kasę sanować, a który, według zgodnej opinji, jeszcze bardziej przyczy-
nił się do upadku kasy.
Plotka puszczona w kurs przez P.A.T., o rzekomej winie rady godzi w najpo-
ważniejszych obywateli miasta. Urzędująca od pół roku rada nadzorcza i za-
rząd miejskiej kasy  oszczędności odrabiają to, co inni zepsuli.

PS. W tekstach zachowano oryginalną pisownię.  Materiały pochodzą z "Kuriera Poznańskiego"

(wydania październikowe 1932 roku)

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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„Joga uczy nas bycia w teraźniejszości i tworzenia bezpośrednich połączeń między ciałem a umysłem. Uczy chłodnego oceniania sy-

tuacji, niemartwienia się na zapas i wyłączenia całego świata, gdy tylko zajdzie taka potrzeba”- te zdania przeczytałam w książce 

Natalii Knopek pt. „Dlaczego joga?” i to one natchnęły mnie do napisania tego artykułu. Spokój ducha, którym odwdzięcza się 

praktykowanie jogi, to coś, czego wielu osobom w obecnych trudnych czasach potrzeba najbardziej. 

Wokół jogi krąży wiele mitów mogą-
cych zniechęcić osoby potencjalnie za-
interesowane rozpoczęciem przygody 
z jogą. Jeżeli jesteś w grupie osób, któ-
re twierdzą, że aby móc ćwiczyć jogę 
trzeba być rozciągniętym, umieć stawać 
na głowie oraz być młodą kobietą, to ko-
niecznie czytaj dalej. W lepszym zrozu-
mieniu sensu jogicznej ścieżki pomogły 
mi cztery leszczynianki, które dzięki jej 

praktykowaniu odnalazły w swoim ży-
ciu harmonię, równowagę i wyciszenie.

Anna Adamska

Joga jest dla niej jednocześnie hobby, 
stylem życia i pracą. Anna to certyfi ko-
wana nauczycielka jogi w stylu Vinyasa. 
- Jako że kocham i taniec, i jogę, to 

Vinyasa - styl który łączy ruch z odde-
chem i stanowi (w pewnym uproszcze-
niu) rodzaj medytacji w ruchu - stała się 
moim wyborem – mówi.
Od czasu, gdy została mamą, zaczęła 

się interesować również jogą dla dzieci. 
Obecnie współpracuje z przedszkolami, 

w których maluchy odkrywają świat jogi 
przez zabawę. W planie ma między inny-
mi zajęcia z jogi rodzinnej, a także nie-
ustające powiększanie grona osób zako-
chanych w jodze. 
- Fantastycznie jest móc dzielić się swo-

ją pasją z innymi osobami i widzieć ich 
radość z postępów. Na zajęcia trafi a-
ją osoby kierowane różnymi pobudka-
mi. Niektórzy szukają relaksu, wycisze-

nia, uspokojenia w swoim na co dzień 
rozedrganym życiu. Inni mają ochotę 
zwiększyć mobilność stawów, chcą po-
większyć zakres ruchów. Część szuka ła-
godnej formy rozpoczęcia pracy z ciałem 
po dłuższym zaniedbaniu fi zycznej ak-
tywności lub równowagi w dotychcza-
sowym treningu. Jeszcze inni wiedzeni 
są potrzebą ukojenia dolegliwości bó-
lowych. Zdarzają się też tacy, którzy na 
jogę wybierają się po to, żeby zdrowo 
wzmocnić ciało i porządnie się wypo-
cić. Wszystko to można odnaleźć w jodze. 
Jeśli więc ktoś szuka czegokolwiek z tego, 
o czym wspomniałam wyżej, koniecznie 

powinien sprawdzić, czy czasami joga 
nie jest też jego drogą – mówi Anna.

Magdalena Hebisz

Od 20 lat joga jest jej sposobem na dba-
nie o sprawność psychiczną i fi zyczną, 
a także idealnym uzupełnieniem zdro-
wego stylu odżywiania. W przeciwień-
stwie do innych bohaterek tego artykułu 
Magda nie zajmuje się jogą zawodowo, 

na co dzień prowadzi sklep ze zdrową 
żywnością. Niemniej ćwiczenia są dla 
niej nieodłącznym elementem codzien-
ności i zawsze znajduje na nie czas. 
- Dzięki jodze mam większą świadomość 

swojego ciała oraz tego kim jestem i cze-
go potrzebuję. Praktykowanie jogi od-
wdzięcza mi się dobrym samopoczuciem 
i nienagannym zdrowiem. Ćwicząc jogę 
nie porównujemy się do innych i z nikim 
się nie ścigamy. Taki układ bardzo mi od-
powiada, gdyż jest zgodny z moją natu-
rą. Joga jest dla nas, a nie my dla jogi. 
Jej ogromnym plusem jest również to, że 
posiada tyle odmian i technik, że każdy 

jest w stanie dopasować ją pod siebie, 
niezależnie od formy fi zycznej czy umie-
jętności – mówi Magda.

Ewa Wysłocka 

Dziś jest certyfi kowaną nauczycielką 
Ashtanga i Yin jogi z wieloletnią prak-
tyką własną. Jednak 15 lat temu, gdy po 
raz pierwszy wchodziła na matę, nie do 
końca wiedziała, o co w tym wszyst-
kim chodzi. Z perspektywy minionych 
lat dostrzega jak wiele zmieniło się 
w jej życiu dzięki regularnej praktyce. 
Przeobrażeniu uległo ciało, sylwetka, po-
stawa, a przede wszystkim relacje z bli-
skimi. Dzięki pracy z oddechem, który 
jest nieodłącznym elementem ćwiczeń, 
stała się spokojniejsza. Joga wyciszy-
ła chaos w jej głowie, dzięki jej prak-
tykowaniu potrafi  się bardziej skoncen-
trować na zadaniach dnia codziennego. 
Ma poczucie, że lekcje z samopoznania 
swoich emocji, potrzeb i celów odrobiła 
na piątkę, a mimo to proces nadal trwa 
i trwać będzie.
- Zawsze powtarzam moim uczniom, że 

to od nich zależy co i ile wyniosą z jogi 

Leszczynianki o jodze

Joga na trudne czasy

Anna Adamska.

Ewa Wysłocka.
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i spotkania z samym sobą na macie. 
Każdy decyduje indywidualnie, w zależ-
ności od możliwości fi zycznych, potrzeb 
i chęci. Nie każdy stanie na głowie, nie 
każdy zrobi pełen skłon. Zawsze należy 
sobie zadać pytanie: co chcę osiągnąć 
wchodząc na matę? Może tylko spokój 
wewnętrzny, może wyciszenie? Wtedy 
świadoma praca z oddechem wystarczy, 
by osiągnąć ten cel. Istnieją różne style 
jogi, a rolą nauczyciela jest wskazanie 
osobie początkującej, czym się różnią 
i co nam dają. Czy pracujemy z mięś-
niami, czy powięzią i więzadłami? Czy 
jest to styl dynamiczny, który wymaga 

dużo siły, czy spokojny, w którym w da-
nych pozycjach pozostajemy kilka minut 
i działamy głównie przez siłę grawitacji? 
Poza tym jogi nie powinny obawiać się 
osoby starsze. Na prowadzonych przeze 
mnie zajęciach bywają osoby po siedem-
dziesiątce – mówi Ewa.

Roksana Ochocińska

Na zajęcia z jogi zaczęła chodzić celem 
zrelaksowania po pracy, którą łączyła 
z dziennymi studiami. Szukała również 
sposobu na uśnieżenie bólu szyi, który 
czuła od ciągłego stresu. Zaskoczyło ją 
jak pozytywnie jej ciało zareagowało 
na wykonywane przez nią asany (pod-
stawowe ruchy w jodze). Poczuła, że 
jest w tym dobra i że chce się rozwijać 
w tym kierunku. Liczne kursy, które od-
była, doprowadziły ją do założenia włas-
nej szkoły jogi, którą prowadzi od 2015 
roku. By jeszcze bardziej zgłębić tajniki 
jogi, odbyła podróż do Indii, czyli miej-
sca, w którym narodziła się ta dyscypli-
na samodoskonalenia. 
- Joga to nie tylko ćwiczenia, ale przede 

wszystkim system fi lozofi czno - ducho-
wy. Kiedyś interesowały mnie tylko pozy-
cje, czyli jej bardziej fi zyczny aspekt. Od 
dłuższego czasu czuję jednak, że atmo-
sfera, która panuje na zajęciach (cisza, 
światło świec, orientalny zapach i odpo-
wiednia muzyka) pomaga mi radzić so-
bie z codziennymi trudnościami. W jo-
dze lubię to, że jest ciągłym wyzwaniem 
polegającym na udoskonalaniu wykony-
wanych pozycji. Z biegiem czasu na ma-
cie wykonujesz coraz bardziej zaawan-
sowane asany, a w głowie pokonujesz 
kolejne bariery. Joga jest zdecydowanie 
najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafi ła 
w życiu. Mimo to nie czuję, bym jakoś 

szczególnie musiała przekonywać do niej 
innych. Ludzie sami zgłaszają się na za-
jęcia po przeczytaniu o wpływie jogi lub 
zasłyszeniu o nim w telewizji, a nawet 
od lekarzy, masażystów czy fi zjoterapeu-
tów. Na moje zajęcia przychodzą dzieci, 
osoby starsze, sportowcy, prezesi dużych 
fi rm, kobiety w ciąży... Joga naprawdę 
jest dla wszystkich - mówi Roksana. 

***
Joga staje się coraz bardziej popularna 

wśród mieszkańców Leszna i regionu. 
Świadczyć może o tym chociażby fre-
kwencja na „Porankach z jogą” organizo-
wanych przez Stowarzyszenie „Wygraj 
Siebie” czy coraz bogatsza oferta za-
jęć w szkołach, kursów czy jogicznych 
warsztatów. Świadomość mieszkańców 
z roku na rok wzrasta, ale ciągle liczne 
pozostaje grono tych, którzy o jodze nie 
wiedza zbyt wiele.  Może to właśnie oni 
zainspirują się tym materiałem i wkroczą 
na nową życiową drogę…

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Roksana Ochocińska. Fot. Kasia Mazur.

Magdalena Hebisz.
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Zakup na kredyt
Max Weber, wybitny niemiecki socjolog, zadał kiedyś swoim uczniom pytanie: kiedy wydajemy więcej pieniędzy - podczas 

Wielkanocy czy Bożego Narodzenia? Wówczas właściwą odpowiedzią była Wielkanoc. Obecnie jest dokładnie na odwrót. W koń-

cu każdego trzeba obdarować ładnym prezentem. Problem pojawia się wtedy, gdy lekkomyślnie zaczynamy kupować za cudze 

pieniądze…

Na raty, czyli na kredyt

Być może nie każdy zdaje sobie spra-
wę z tego, że kupujący produkt na raty 
w rzeczywistości zaciąga kredyt. Nie jest 
to żadna specjalna forma fi nansowania 
zakupów, dlatego z dużą ostrożnością 
należy czytać umowę ratalną. Jest ona 
zawarta najczęściej za pośrednictwem 
sklepu, ale (niemal) zawsze z bankiem. 
To właśnie w niej znajdują się informa-
cje na temat wysokości miesięcznej raty, 
kosztów kredytu oraz zapisy dotyczą-
ce konsekwencji niespłacania zadłuże-
nia. To bardzo ważne, ponieważ zwłoka 
w spłacie kilku rat może spowodować, 
że bank zdecyduje o wypowiedzeniu 
umowy. Wiąże się to z obowiązkiem 
spłaty całego kredytu w krótkim okre-
sie. Istotna jest także wysokość odse-
tek za opóźnienie. Nie warto ignorować 

zapisów dotyczących szybszego uregu-
lowania należności. Nie zawsze jest to 
bezpłatna opcja.

Czy istnieją "raty zero"?

Tak, jednak należą do rzadkości. 
Zakupy na raty wiążą się z następujący-
mi kosztami: 
• Oprocentowanie - rzeczywiście może 

wynosić 0 procent, ponieważ to właś-
nie na tym opiera się najczęściej chwyt 
marketingowy. Dużo osób uważa, że 
o koszcie kredytu decyduje wyłącznie 
wysokość oprocentowania. To błąd, po-
nieważ czasami może okazać się, że raty 
10-procentowe są korzystniejsze od tych 
zerowych. 
• Prowizja - to najistotniejsza opła-

ta, w dużej mierze warunkująca wyso-
kość całkowitego zobowiązania. Według 

niektórych badań tylko 10 procent kon-
sumentów wie o jej istnieniu. Jej stawka 
może być różna - czasami prowizji może 
nie być wcale, a czasami może wyno-
sić równowartość zakupionego produk-
tu (naprawdę!). Można ją stosunkowo 
łatwo znaleźć w umowie, do której, nie-
stety, nie wszyscy zaglądają. 
• Ubezpieczenie kredytu należy odróż-

nić od dodatkowej gwarancji. Ta ostatnia 
najczęściej zostanie doliczona do łącznej 
kwoty, natomiast ubezpieczenie do każ-
dej raty. Z gwarancji praktycznie zawsze 
można zrezygnować, a przynajmniej po-
winna być taka możliwość.
• W niektórych umowach ratalnych 

może znajdować się informacja o tym, 
że oprócz kredytu otrzymamy także 
kartę kredytową. Najczęściej znajdu-
je się również zapis, że można z niej 

REKLAMA
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zrezygnować, ale tylko w określonym 
czasie. Podobnie może wyglądać sytu-
acja z dodatkową pożyczką lub innym 
produktem kredytowym.
• Przykładowo zakup lodówki za 2 000 

zł z płatnością rozłożoną na 20 rat może 
wiązać się z następującymi kosztami: 
- zerowe oprocentowanie rat,
- prowizja w kwocie 200 złotych,
- ubezpieczenie kredytu doliczane do 

każdej raty (20 x 30 zł).
Na pierwszy rzut oka średnia miesięcz-

na rata będzie wynosić 100 zł, natomiast 
w rzeczywistości 140 zł (z czego 100 zł 
stanowi podstawa, 10 zł prowizja, a 30 
zł ubezpieczenie).

Zdarza się, że zakup na raty nie wiąże 
się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
Niemniej kluczowe jest uważne czyta-
nie umowy ratalnej. To właśnie w niej 
znajdują się wszystkie istotne informa-
cje. Niekiedy treść reklamy znacząco 
odbiega od zapisów umowy (a przynaj-
mniej reklamodawca nie podaje wszyst-
kich informacji). Nie jest to oszustwo ze 
strony sklepu, ponieważ ostatecznie to 
bank decyduje o warunkach udzielenia 
kredytu, a sklep jest tylko pośrednikiem. 

Oszustwo ratalne

Kilka tygodni temu pojawiły się wyni-
ki badań, z których wynikało, że aż 75 
procent klientów we Francji podało we 

wniosku ratalnym wyższy dochód, niż 
rzeczywiście uzyskuje. Zgodnie z pol-
skim prawem taki zabieg jest przestęp-
stwem. To karygodne, ale zdarza się, że 
sprzedawca wręcz zachęca do lekkiego 
zawyżenia swoich dochodów, aby otrzy-
mać kredyt na zakupy. Banki rzadko ana-
lizują szczegółowo sytuację majątkową 
klienta. Najczęściej o decyzji pozytyw-
nej lub negatywnej, w przypadku bar-
dzo niskich kwot, decyduje komputer. 
Problem pojawia się w sytuacji, gdy 
klient nie jest w stanie regularnie spła-
cać rat. W takiej sytuacji bank sprawdza 
rzetelność podanych informacji. Każdy 
przypadek oszustwa jest zgłaszany od-
powiednim służbom. Z praktyki sądo-
wej wynika, że takich spraw jest bardzo 
dużo. Generalnie – jak to w życiu - nie 
warto kłamać, ponieważ nieprawdziwe 
informacje zawsze działają na naszą nie-
korzyść. A jak wiadomo, kłamstwo ma 
krótkie nogi...

Odroczone raty

Niektóre sklepy proponują zakup ratal-
ny z możliwością odroczenia terminu 
płatności pierwszej raty o kilka miesięcy. 
Brzmi korzystnie - w końcu klient otrzy-
muje produkt, który zacznie spłacać do-
piero za pół roku. W gruncie rzeczy nie-
koniecznie jest to dobrym rozwiązaniem. 
Przede wszystkim żaden przedmiot nie 
jest trwały, więc może się zdarzyć, że 

jeszcze nie zapłaciliśmy pierwszej raty, 
a nowy telewizor już leży na wysypisku 
śmieci. Ponadto pojawia się przeświad-
czenie, że skoro nie trzeba teraz nic spła-
cać, to można zakupić na raty kolejną 
rzecz i wpaść tym samym w spiralę za-
kupowego zadłużenia. Generalizując, im 
kwota kredytu jest wyższa, tym szybciej 
warto go spłacić. 

Czy warto kupować na raty?

Zakupy na raty nie są niczym złym. 
Czasami są korzystne dla konsumenta, 
ponieważ nie musi natychmiast płacić 
całości ceny. Dobrym sposobem, aby 
uniknąć problemów, jest wzięcie kre-
dytu do takiej wysokości, do jakiej jest 
się w stanie go spłacić z posiadanych 
oszczędności. Taka taktyka nazywana 
jest taktyką miękkiej poduszki. W przy-
padku utraty źródła dochodu można na-
tychmiast spłacić całość reszty zadłu-
żenia bez ryzyka odsetek za zwłokę. 
Lepiej unikać zawierania wielu umów 
ratalnych. Ich mnogość może sprawić, 
że miesięczne raty uniemożliwią zakup 
innych rzeczy za gotówkę, a to może do-
prowadzić do kupna kolejnych produk-
tów na raty. I znowu wracamy do punk-
tu ze spiralą... 
Niemniej kluczowe jest uważne czyta-

nie umowy, ponieważ to ona - a nie za-
pewnienia sprzedawcy - będzie wiążąca. 
Bezpieczniejsze wydaje się kupowanie 

na raty przez internet, ponieważ takie 
rozwiązanie daje możliwość spokojne-
go przeanalizowania wszystkich infor-
macji i dokumentów. W sklepie nie za-
wsze mamy taką możliwość. 

Problemy po świętach

Zdarza się i tak, że z powodu kłopotów 
fi nansowych nie jesteśmy w stanie spła-
cić wszystkich rat. W tej sytuacji należy 
natychmiast skontaktować się z bankiem 
lub podmiotem, który udzielił nam kre-
dytu, aby wyjaśnić swoją sytuację fi nan-
sową. Czasami udaje się wynegocjować 
odroczenie terminu płatności lub inne 
korzystne rozwiązanie. Najgorszą opcją 
jest ignorowanie problemu, ponieważ to 
najkrótsza droga wiodącą do postępo-
wania egzekucyjnego (komorniczego). 
Jeśli już do tego dojdzie, to również nie 
należy unikać kontaktu z komornikiem. 
Spłata zadłużenia w ciągu miesiąca od 
otrzymania zawiadomienia o wszczęciu 
egzekucji najczęściej wiąże się ze znacz-
nie niższymi kosztami egzekucyjnymi. 

Często mówi się o kupowaniu z głową 
- piszemy się na to! 

KAMIL DUDKA 
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Do zobaczenia w Teatrze!
Otwieramy serca, otwieramy głowy, otwieramy magiczny świat. Otwieramy nasz teatr! W reżimie sanitarnym, ale znowu razem, 

znowu na żywo. Teatr Miejski w Lesznie wraca w nowej odsłonie.

W piątek, 18 września na deskach te-
atru miała miejsce premiera spektaklu 
„Miłość i polityka”. Już tydzień później 

mogliśmy podziwiać kolejną nowość, 
niezwykle zabawną i błyskotliwą sztu-
kę „Mój boski rozwód” (recenzje obu 
sztuk na stronie obok). I na tym nie ko-
niec – w teatrze nikt nie zamierza zwal-
niać tempa. 2 października odbędzie się 
premiera znanej i kochanej baśni „Mały 
Książę”. A w zaplanowanych tytułach 
także sztuka ciesząca się niesłabnącym 
powodzeniem: Ray Cooney „Mayday” 
w reżyserii Zbigniewa Rybki.
Wszystkie niezbędne informacje co do 

planów publikowane są na bieżąco na 
stronie internetowej www.teatrmiejski-
leszno.pl oraz w teatralnych social me-
diach (Facebook i Instagram). Warto 
śledzić propozycje. Oferta nowości i cie-
kawych wydarzeń jest naprawdę bogata. 
I to nie tylko w kwestii spektakli. 
Teatr przygotował szereg działań edu-

kacyjno-popularyzatorskich skierowa-
nych do wszystkich: dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Proponowane wydarzenia 
to niepowtarzalna okazja do poznania 
własnych możliwości, a także przepust-
ka do spotkań z wyjątkowymi ludźmi. 
Warsztaty teatralne dla dzieci skie-

rowane są do uczniów szkoły podsta-
wowej. W ich trakcie uczestnicy będą 

poznawać i doskonalić warsztat aktor-
ski. Efektem warsztatów będzie spek-
takl zrealizowany na podstawie sztuki 
lubianej dziecięcej autorki Marty Guś-
niowskiej „O Pryszczycerzu i Królew-
nie Pięknotce”. Zajęcia poprowadzi ak-
tor leszczyńskiego teatru Marek Prałat. 
Szykujcie swoje pociechy na niesamo-
witą przygodę!
Czytania dramatów z udziałem publicz-

ności są ofertą dla młodzieży i osób do-
rosłych, którzy chcą się sprawdzić w roli 
aktorów. Jesteście gotowi pojawić się na 
scenie i wystąpić przed publicznością? 
Jeśli tak, ta propozycja jest właśnie dla 
was!
„Salon artystyczny” to cykliczne co-

miesięczne spotkania z najpiękniejszymi 
wierszami, odbywające się w kameralnej 
atmosferze. Idea nawiązuje do prowa-
dzonego przez Annę Dymną „Krakow-
skiego Salonu Poezji”. W roli opiekuna 
spotkań – doświadczona reżyserka tea-
tralna, Julia Wernio.
Z kolei „Teatr wyobraźni” – warszta-

ty realizowane pod okiem reżysera, dra-
matopisarza i pedagoga Tomasza Mana 
pozwolą starszej młodzieży na pozyska-
nie wielu poufnych informacji. Praca 

w teatrze bywa otoczona nimbem tajem-
nicy i niezwykłości, a uczestnicy (ucz-
niowie szkół średnich) poznają teatr zza 
kulis. W zajęciach wykorzystane będą 
także elementy teatru radiowego.
Warsztaty teatrologiczne dla nauczycieli 

poświęcone będą m.in. analizie spekta-
klu teatralnego oraz próbie defi nicji re-
cenzji teatralnej jako gatunku literackie-
go. Spotkania poprowadzi znany krytyk 
teatralny Tomasz Domagała.
Co ważne, udział we wszystkich zaję-

ciach jest bezpłatny!
Warto zaznaczyć, że zmiany dostrzeże-

my także w wyposażeniu leszczyńskie-
go teatru. Widzowie oglądający spektakl 
mogą rozsiąść się w nowych, wygodnych 
fotelach. Siedzisk jest dwukrotnie więcej 
aniżeli przed zmianami. Ich liczba ze 111 
wzrosła do 222. 
W podziw wprawia także bufet i ka-

wiarnia. A pamiętajmy, że dobra kawa 
jest zwiastunem dobrych wiadomości. 
Poczujecie się tutaj naprawdę cudow-
nie, przytulnie i bezpiecznie. Teatr Miej-
ski w Lesznie to miejsce, w którym się 
zakochacie.
Teatr Miejski w Lesznie zaprasza!

Zajęcia prowadzone przez Marka 
Prałata ruszają już 5 października. 
Fot. Beata Ciesielska

Teatr Miejski w Lesznie. Fot. Zbigniew Rybka
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Oraz słów kilka o spektaklu „Mój Boski 
Rozwód" autorstwa irlandzkiej drama-
turg Geraldine Aron. Zawsze robi to wra-
żenie, jeśli aktor bierze na swoje barki 
cały tekst sztuki i jednoosobowo musi 
przez blisko półtorej godziny zacieka-
wić widzów swą grą i jak pisze w pro-
gramie do spektaklu dr Zbigniew Rybka: 
„... jeśli aktor podoła temu zadaniu, ob-
serwowanie tych metamorfoz może być 
wielką przyjemnością dla publiczności". 
I w istocie publiczność ma w tym spek-
taklu możliwość obserwacji, jak przepo-
czwarza się, ujawniając swe różne twa-
rze, Pani Cecylia Caban- wcielająca się 
w bohaterkę spektaklu Angelę. A trzeba 
przyznać, że robi to po mistrzowsku, nie 
epatując jednocześnie przerysowaniami 
i skrajnością nastrojów. Chociaż czasem 
te przerysowane emocje są potrzebne 
w teatrze, bo bardziej zapadają w pamięć. 
Pamiętamy przecież w leszczyńskim 

Teatrze marcową prezentację tej samej 
sztuki z Panią Krystyną Podleską ak-
torką znaną z pamiętnej roli w „Misiu" 
Stanisława Barei - nota bene tłumaczką 
obecnej inscenizacji. Należy dodać, iż 
w aktualnej leszczyńskiej premierze gra-
ła też obok aktorki dosłownie i w prze-
nośni  scenografi a autorstwa Wojciecha 
Stefaniaka oraz muzyka i efekty dźwię-
kowe Grzegorza Jurgi, a także świat-
ła  (Dawid Wojciechowski). Właściwie 

elementy scenografi i i efekty akustycz-
ne skutecznie wspomagały główną bo-
haterkę spektaklu. Zatem kolejna udana 
premiera w Teatrze Miejskim w Lesznie 
i kolejne udane przedsięwzięcie w re-
żyserii obecnego dyrektora Teatru 
Zbigniewa Rybki. Warto zobaczyć ten 
spektakl.

TEKST: ADAM JAGODZIŃSKI

ZDJĘCIA BEATA CIESIELSKA

Kilka słów od strony widza o spekta-
klu „Miłość i Polityka" rozpoczynają-
cym nowy 2020/2021 sezon teatral-
ny w Teatrze Miejskim w Lesznie. Na 
początek wiadomo, że... punkt widze-
nia zależy od punktu siedzenia. A więc 
w Teatrze w Lesznie wreszcie pojawi-
ły się nowe wygodne fotele. Wszystko 
w kolorze blue, nawet podświetlenia 
stopni, bo... „jak chłodny jedwab, w ko-
lorze nieba, zaśpiewa kolor blue". Więc 
dobry klimat powstał już przed spekta-
klem, a sam spektakl to swoisty... rock 
& roll - wciągający od początku do koń-
ca. Uniwersalna w swym założeniu in-
scenizacja francuskiego scenarzysty 
Pierre Sauvil'a i w tej atrakcyjnej for-
mie reżyseria Zbigniew Rybka pokaza-
na w Lesznie. Wartka akcja. Znakomicie 
dobrani aktorzy do odtwarzanych przez 
nich postaci. Ponownie w Lesznie mi-
strzowski Leszek Zduń "Szalone 
Nożyczki" w roli Ministra i uniwersalna 

Aneta Todorczuk „Projekt Koff ta" w roli 
żony Ministra Pauline. I znani z seria-
li Daniel Skrzypczak Sekretarz Thibaut 
i Krzysztof Plewako-Szczerbiński  jako 
Poseł Bouladon oraz gościnnie w sobotę 
i niedzielę aktorka utytułowanego Teatru 
Rozrywki w Chorzowie - Izabella Malik 
Agathe. Jasna, wakacyjna wręcz sceno-
grafa Wojciecha Stefaniaka oraz kostiu-
my idealnie charakteryzujące postacie 
autorstwa Zofi i de Ines ukazywały bar-
dziej gdzie bohaterowie sztuki chcieliby 
się znaleźć, niż gdzie tkwią obecnie, uwi-
kłani w intrygę. Teatr Miejski w Lesznie 
rozpoczął nowy sezon mocnym hitem. 
Warto odwiedzić to miejsce. Miejsce, 
gdzie możliwe jest oderwanie od trosk 
jakże trudnej naszej obecnej rzeczy-
wistości. Mamy to w naszym mieście. 
PS: Plakat do spektaklu autorstwa prof. 
Lecha Majewskiego (ASP w Warszawie) 
to już kolejna udana praca tego artysty 
dla leszczyńskiego Teatru.

Miłość i Polityka

Mój Boski Rozwód
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Kilka godzin lotu

W okresie II Rzeczypospolitej odby-
wały się regularne rejsy morskie do 
Portugalii. Mimo, że płynęło się na-
prawdę długo, było w tym coś roman-
tycznego. Obecnie do wyboru pozosta-
je już tylko samolot i auto. Regularne 
loty odbywają się z Warszawy, Krakowa, 
Gdańska oraz Wrocławia. Ze stolicy lata 
TAP Portugal, czyli portugalskie linie 
lotnicze. Regularna cena w jedną stronę 
to 500 zł, jednak zdarzają się promocje 
(np. 150 zł). Znacznie tańszą alternaty-
wą jest WizzAir oraz Ryanair. Ten drugi 
na początku września sprzedawał bilety 
do Lizbony za 79 zł. Z Leszna jest sto-
sunkowo blisko do lotniska w Berlinie, 

a stamtąd lata także EasyJet (nawet za 15 
euro). Jeśli dysponujemy większą ilością 
czasu, to z pewnością urocza będzie po-
dróż samochodem. Brzmi to być może 
dziwnie, ale gdy już w środkowej Francji 
porzucimy autostradę na rzecz lokalnych 
dróg, odkryjemy magiczne piękno połu-
dniowej Europy.

Czy pora roku ma znaczenie?

Czasami. Podróż latem do Lizbony 
właściwie wyklucza spokojne zwiedza-
nie Fatimy, natomiast zimowy deszcz 
bardzo utrudnia podziwianie Sintry. 
Wychodzi na to, że najlepszymi mie-
siącami na podróż są kwiecień/maj lub 
wrzesień/październik. W tym okresie 

przyroda w Sintrze budzi się lub przy-
gotowuje się do snu. Osoby religijne 
bez przeszkód oddadzą się kontempla-
cji w Fatimie. Interesujące jest także 
to, że ceny w restauracjach są wówczas 
znacznie niższe. Podobno Portugalczycy 
wychodzą z założenia, że latem stołu-
ją się turyści, a przez resztę roku tubyl-
cy – a dla tych drugich ceny muszą być 
niższe. 

Tylko Lizbona?

Być może zastanawiacie się, dlacze-
go w artykule o Lizbonie wspominam 
o Fatimie i Sintrze. Otóż uważam, że są 
to nieodłączne części stolicy. Oczywiście 
trzeba do nich dojechać, ale historycznie 
są ze sobą powiązane. O Fatimie pisa-
łem kiedyś osobny artykuł, który opub-
likuję jeszcze raz na naszych portalach 
społecznościowych. Teraz więcej uwagi 
poświęcę Sintrze. Można do niej doje-
chać pociągiem za 18 zł lub autobusem 
za 8 zł. Ten drugi odjeżdża co trzydzie-
ści minut ze stacji Marquês de Pombal. 
Mimo wszystko polecam pociąg. Podróż 
jest znacznie bardziej komfortowa. Dużo 
negatywnych opinii dotyczących Sintry 
dotyczy właśnie złych warunków w nie-
których autobusach, jak np. brak klima-
tyzacji czy możliwości otwarcia okien. 
Pociąg przyjeżdża na stację kolejową 
w Sintrze. Tam znajduje się kilka skle-
pów i restauracji (w tej naprzeciwko in-
formacji turystycznej serwują pyszne 

makarony), ale właściwie nic więcej. 
Po przyjeździe natychmiast złapcie au-
tobus o numerze 516 jadący do Cabo 
da Roca. To najbardziej wysunięty za-
chodni punkt Europy. Po drugiej stronie 
jest już tylko Madera, Azory oraz obie 
Ameryki. To także miejsce, w którym 
co roku odbywa się najwięcej zaręczyn 
oraz… samobójstw. Warto uważać pod-
czas fotografowania. Sam byłem świad-
kiem, gdy pewien turysta z Belgii pra-
wie spadł z klifu, gdy robił sobie selfi e 
w nadzwyczaj dziwnej pozie. Cabo da 
Roca to idealne miejsce na chwilę od-
poczynku. Wraca się dokładnie tym sa-
mym autobusem, ale tym razem wy-
siadamy kilka przystanków wcześniej 
- w pobliżu kompleksu pałacowego. To 

# PODRÓŻE

W ojczyźnie Ferdynanda Magellana
Podróż do Portugalii to podróż w przeszłość. Stojąc przed Pomnikiem Odkrywców w Lizbonie czuć atmosferę słynnych wypraw 

morskich. Wizyta na lokalnym targu uświadamia, że kuchnia portugalska składa się z wielu produktów, które w Europie nawet 

nie występują - musiały zostać skądś przywiezione. Zwiedzaniu Lizbony wciąż towarzyszy duch Ferdynanda Magellana i Vasco 

da Gamy. 

REKLAMA

Lizbona jest piękna z każdej perspektywy.

Cabo de Roca.
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właśnie tutaj powstały najbardziej ma-
lownicze, wyjątkowe i ekstrawaganckie 
budowle w całej Portugalii. Spędziłem 
tam prawie cały dzień, a i tak podobno 
zobaczyłem mniejszą połowę. Niemniej 
punktem obowiązkowym jest studnia bez 
dna, do której częściowo można wejść. 
Zarówno widok z góry, jak i z dołu po-
trafi  zachwycić nawet najbardziej wy-
brednego. Kompleks pałacowy to także 
ogromny park oraz dom wielu dzikich 
ptaków i innych zwierząt. Najlepiej po 
prostu się zgubić. 

Powrót do Lizbony

Najpierw opisałem Sintrę, ponieważ 
to miejsce niepowtarzalne. Nigdzie na 
świecie nie da się zobaczyć czegoś po-
dobnego, nigdzie. Teraz czas skupić się 
na Lizbonie. Stolica Portugalii jest sto-
sunkowo tania, dlatego warto zdecy-
dować się na hotel w ścisłym centrum. 
Oszczędzimy nie tylko kilka euro na 
komunikacji miejskiej, ale także poczu-
jemy się bezpieczniej. Niestety w sto-
licy Portugalii kwitnie handel narkoty-
kami. Dilerzy nie są nachalni, dlatego 
wystarczy grzecznie oraz stanowczo 
odmówić. Lepiej nie wdawać się w roz-
mowy. Zwiedzanie Lizbony najlepiej 
zacząć wcześnie rano, bo wtedy można 
uniknąć tłumu ludzi przed słynną win-
dą Santa Justa. Po prostu trzeba z niej 

skorzystać. Kawałek dalej znajduje się 
wielki plac, a tuż obok niego wieża wi-
dokowa. Ta jest znacznie wyższa od 
Santa Justa. Właściwie jest tak wysoka, 
że widać z niej całą Lizbonę. Niektórzy 
uważają Belem za odrębną część stoli-
cy. W rzeczywistości to dzielnica, w któ-
rej znajduje się monumentalny klasz-
tor, Pomnik Odkrywców oraz budowla 
z wieżą widokową. Wokół rozpoście-
ra się malowniczy park, a naprzeciwko 
pomnika ogród botaniczny. W Lizbonie 
jest metro, ale i tak większość turystów 
podróżuje tramwajami. Niektóre są no-
woczesne, inne mają prawie 100 lat! 
Najsłynniejszy tramwaj E28 jest prak-
tycznie zawsze wypełniony do ostatnie-
go miejsca. Wystarczy powiedzieć, że 
na pierwszym przystanku pewnego dnia 
stało około 400 osób. Praktyczna infor-
macja? Zacznijcie podróż na drugim lub 
trzecim przystanku. Co jest w tym takie-
go wyjątkowego? Tramwaj jedzie taki-
mi uliczkami, że wyciągając rękę przez 
okno, możecie z dwóch stron dotknąć 
ścian kamienic. Bez wątpienia to jedna 
z największych atrakcji Lizbony. 

Pastel de nata?

Kuchnia portugalska nie jest tak popu-
larna, jak hiszpańska. Nie oznacza to, 
że jest niesmaczna. Wprost przeciwnie. 
W Lizbonie właściwie na każdej ulicy 
znajduje się restauracja. Godne pochwa-
ły jest to, że praktycznie zawsze serwują 

one portugalskie dania. Naprawdę trze-
ba się natrudzić, aby znaleźć choćby ne-
apolitańską pizzę. W Portugalii bardzo 
popularne jest zamawianie kilku dań, 

dlatego w menu często podana jest cena 
za kilka potraw. Kelner zazwyczaj nie 
pyta, czy chcemy zamówić wino, tylko 
od razu przechodzi do pytania « jakie ? 
». W każdej cukierni obowiązkowo ser-
wuje się pastel de natal. Są to tradycyjne 
ciasteczka z budyniowym wypełnieniem. 
Najpyszniejsze, od 1834 roku, wypieka 
się w Fábrica dos pastéis de Belém. 

Lizbona to za mało?

Podróżowanie po Portugalii jest bardzo 
przyjemne i tanie. Codziennie z lotniska 
w Lizbonie odlatuje samolot irlandzkich 
linii lotniczych Ryanair na Azory. Bardzo 
tanio i szybko można dostać się do Porto 
lub Faro. Portugalczycy są pomocni 
i życzliwi, dlatego, nawet jeśli zgubicie 
drogę, to szybko ją odnajdziecie. 

KAMIL DUDKA
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Magiczne miejsca w Sintrze.

Tuż przed lądowaniem.

Sintra.

Sintra i zamki.

Sintra.
Słynne tramwaje.
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Czekoladowy deszcz

W szwajcarskiej fabryce czekolady 
Lindt doszło do niewielkiej awarii sy-
stemu wentylacyjnego. O ile zespół tech-
niczny szybko usunął usterkę, o tyle jej 
skutki odczuli wszyscy mieszkańcy po-
bliskiego miasteczka Olten. W trakcie, 
gdy wentylator był nieczynny, silny wiatr 
porwał czekoladowy proszek, a następ-
nie rozsypał go po całej okolicy. Już po 
kilku minutach wszystkie domy, samo-
chody i ogrody pokryły się czekolado-
wym puchem. Choć czekoladowy, to 
w smaku nie był za dobry… 

Legenda, która okazała się prawdziwa

Mieszkańcy belgijskiego miasteczka 
Verviers od dwóch wieków wierzyli, że 
w ich lokalnej fontannie zostało ukry-
te ludzkie serce. Miało ono należeć do 
Pierre Davida, który w połowie XIX wie-
ku został pierwszym burmistrzem mia-
sta. Sądzono, że jest to legenda, ponie-
waż nikt nie potrafi ł potwierdzić tego 
faktu, a jednocześnie nie chciano roze-
brać fontanny. W trakcie prac remonto-
wych zupełnie przypadkowo znaleziono 
zamurowaną szkatułkę. Domyślacie się, 
co było w środku? Z szacunku dla zmar-
łego pozostanie zamknięta.

Mucha i dziadek

80-letni mężczyzna z małego francu-
skiego miasteczka Parcoul-Chenaud po-
stanowił przygotować pyszny obiad. Gdy 
już zasiadł do stołu, w jego skromnych 
progach pojawił się nieproszony gość. 
Mucha okazała się nad wyraz natrętna, 
ponieważ złośliwie usiłowała spróbować 
obiadu. Dziadek nie wytrzymał. Nie cho-
dzi o to, że 80-latek był nieuprzejmy czy 
też nie lubił zwierząt. Wprost przeciw-
nie. Do jego ogródka często przycho-
dziły lisy, borsuki, a nawet koty. Sęk 
w tym, że mucha usiadła na jego ulu-
bionym steku… Gdyby tylko poczekała 
na swoją kolej, mogłaby otrzymać jakieś 
resztki. Niestety. Dziadek natychmiast 
wyciągnął swoją elektryczną łapkę, aby 
pozbyć się nieuprzejmego gościa. Nie 
zdążył, ponieważ sekundę później na-
stąpił wybuch, a połowa domu stanęła 
w płomieniach. Przyczyną była awaria 
kuchenki oraz ulatniający się z niej gaz. 
Na szczęście mężczyzna cudem zdążył 
się uratować. 

Nieproszeni goście

Wydaje się, że we Francji istnieje ja-
kiś problem z nieproszonymi gośćmi. 
Państwo Kaloustian mieszkają na co 

dzień w Lyon, natomiast do drugiego 
domu - w nadmorskim Theoule-sur-Mer 
- jeżdżą głównie latem. Nie inaczej było 
w tym roku. Gdy dotarli na miejsce za-
uważyli, że dom wcale nie stoi pusty! 
Wprost przeciwnie - jest zamieszkały 
przez czteroosobową rodzinę z Afryki. 
Oczywiście grzeczne prośby o opuszcze-
nie domu nie pomogły. Okazuje się, że 
także policja nie mogła pomóc! Zgodnie 
z francuskim prawem właściciel w cią-
gu 48 godzin musi powiadomić policję 
o tzw. dzikich lokatorach. Po upływie 
tego terminu eksmisja nie jest możliwa 
bez zgody sądu. Państwo Kaloustian po-
wiadomili służby po tym czasie, więc te-
raz czeka ich rozprawa sądowa. Sąd zde-
cyduje, czy dzicy lokatorzy mają opuścić 
dom.

Wirusowa panika

W południowej Szwecji pewna rodzi-
na przez ponad pięć miesięcy nie opusz-
czała domu. Uznała, że tylko w ten spo-
sób uratuje swoje życie. Niestety efekt 
był dokładnie odwrotny. W mieszka-
niu panował niewyobrażalny bałagan 
oraz smród (wnętrze nie było wietrzo-
ne), dzieci były niedożywione, a jedze-
nie przeterminowane i stare. Sąd admi-
nistracyjny na początku września orzekł, 
że dzieci nie wrócą na razie do rodziny. 
Okazało się, że rodzice nie znają języ-
ka szwedzkiego, dlatego czytali, słucha-
li oraz oglądali wyłącznie wiadomości 
ze swojej ojczyzny. To właśnie tam do-
wiedzieli się, że brak surowych restryk-
cji w Szwecji doprowadzi do tego, że 
ludzie zaczną masowo umierać, a jedy-
nym ratunkiem jest ścisła samoizolacja 
w domu. 

Lodowy rekord

Josef Koeberl to Austriak, który nie zno-
si upałów. Pewnego razu postanowił nie-
co się schłodzić, a przy okazji pobić re-
kord. Trudno w to uwierzyć, ale przez 2 
godziny, 30 minut i 57 sekund przebywał 
w kąpielówkach w kabinie wypełnionej 
kostkami lodu. Przez cały czas jego tem-
peratura oraz stan zdrowia były nadzo-
rowane przez lekarzy. Okazało się, że 
oprócz spadku temperatury nie doszło 
do żadnych drastycznych zmian w jego 
organizmie. Poprzedni rekord również 
należał do Josefa, jednak był o ponad 22 
minut skromniejszy. 

Nowy przeciwnik dla polskiej 
reprezentacji?

Bonaire to malutka, karaibska wyspa 
należąca do Niderlandów. Obecnie nie 

jest państwem, lecz terytorium zamor-
skim. Nie przeszkadza to jednak miesz-
kańcom Bonaire w staraniu się o człon-
kostwo w FIFA - jako 212. członek. 
Przedstawiciele wyspy uważają, że po-
siadają odpowiednią infrastrukturę, a ich 
stan prawny jest trochę podobny do 
Gibraltaru. Międzynarodowa organiza-
cja piłkarska odmówiła, dlatego sprawa 
znajdzie swój fi nał w sądzie. Podobno 
Bonaire gra bardzo dobrze w obronie 
i nieco gorzej w ataku...

Wesele po czeczeńsku

Czeczenia to dziwne miejsce. 
Zwiedzając stolicę, można zauważyć, 
że w gruncie rzeczy mieszkańcy żyją 
skromnie. Wciąż widoczne są budyn-
ki zniszczone przez wojnę, a widok 
żebrzących osób nie jest rzadkością. 
Jednocześnie to chyba jedyne miejsce, 
w którym spotyka się w tym samym cza-
sie 53 luksusowe samochody, w więk-
szości marki Rolls-Royce, o wartości po-
nad 150 milionów złotych. Dodam tylko, 
że te pojazdy należały do gości pewne-
go wesela, które zaczęło się 24 sierpnia 
i trwało przez 3 dni. 

Prąd z Afryki?

Benban Solar Park w Egipcie to naj-
większa w Afryce elektrownia słonecz-
na. Zdaniem szefa funduszów inwesty-
cyjnych, Aymana Solima, z jej zasobów 
wkrótce będzie mogła korzystać także 
Europa. Gdyby rzeczywiście Egipt za-
czął eksportować prąd do Europy, móg-
łby dzięki temu zapewnić sobie źródło 
stałego dochodu. Zdaniem Solima po-
zwoliłoby to na prowadzenie dalszych 
inwestycji w kraju. Już teraz Egipt jest 
jednym z najbogatszych państw Afryki, 
a poziom życia jest wyższy, niż choćby 
w Chinach czy Mołdawii.

Czarna seria w Meksyku

Julio Valdivia to już szósty dzienni-
karz, który został zamordowany w tym 
roku w Meksyku. Jego zwłoki (bez gło-
wy) znaleziono na torach kolejowych. 
Od pewnego czasu zajmował się sytua-
cją panującą na granicy stanu Veracruz 
i Oaxaca. W tej okolicy dochodziło ostat-
nio do coraz częstszych ataków zorgani-
zowanych grup przestępczych. Niestety 
w Meksyku taka zbrodnia nie jest ni-
czym nadzwyczajnym. O ile władze fe-
deralne starają się walczyć z kartelami, 
o tyle wydaje się, że jest to walka zupeł-
nie bezcelowa. Małe miasteczka, znajdu-
jące się daleko od metropolii, są właści-
wie skazane na współpracę z lokalnymi 

przestępcami. Bunt może skończyć się 
w najlepszym wypadku zatruciem wody, 
a w najgorszym masową egzekucją. 

Ebola ponownie atakuje

Niestety w Kongo ponownie pojawił się 
problem Eboli. Ogniska wirusa wykryto 
już w dwóch regionach państwa, jednak 
pojedyncze przypadki wystąpiły także 
w innych częściach Kongo, także w sto-
licy. W ciągu tygodnia zmarło prawdo-
podobnie dziesięć osób, jednak nie są 
to potwierdzone dane. Ebola to kolejny 
problem, po silnych opadach deszczu, 
huraganach i terroryzmie, z którym musi 
zmierzyć się to biedne państwo. 

Przeprowadzka za rok

Rząd Indonezji poinformował, że w tym 
roku nie nastąpi początek budowy nowej 
stolicy kraju na wyspie Borneo. Z dru-
giej strony oznacza to, że rzeczywiście 
wkrótce Dżakarta przestanie pełnić funk-
cję stołecznego miasta. Dwa lata temu 
indonezyjskie władze uznały, że obecna 
stolica jest zbyt mocno narażona na po-
wodzie oraz przeludniona. Jej rozbudo-
wa, z powodu warunków naturalnych, 
jest niemożliwa, dlatego uznano, że le-
piej będzie wybudować nowe miasto. 
Inwestycja ma kosztować 33 miliardy 
euro. Dżakarta ma wciąż istnieć, jednak 
jej ludność zmniejszy się kilkukrotnie. 

Syndrom Łazarza

12-letnia dziewczynka z Indonezji od 
kilku lat cierpiała z powodu zaawan-
sowanej cukrzycy oraz innych poważ-
nych problemów. Jej zgon stwierdzono 
18 sierpnia o godzinie 18:00. Zgodnie 
z lokalnym zwyczajem chwilę później 
jej ciało zostało zabrane przez rodzi-
ców, aby przygotować je do ceremonii 
pogrzebowej. Dokładnie o 19:00 wystą-
pił tzw. syndrom Łazarza. Serce dziew-
czynki ponownie zaczęło bić oraz otwo-
rzyła oczy. Mimo, że została natychmiast 
podłączona pod respirator, po około 60 
minutach jej funkcje życiowe ponownie 
ustały. Na temat rzadko występującego 
syndromu Łazarza praktycznie nic nie 
wiadomo. W 2014 roku w Polsce zaob-
serwowano go u 91-letniej kobiety, która 
obudziła się w kostnicy. 

Argentyńskie długi

Trudno w to uwierzyć, ale Argentyna 
dziewiąty raz wyszła ze stanu niewypła-
calności lub mówiąc prościej - dziewięć 
razy uniknęła bankructwa.

KAMIL DUDKA

Świat w pigułce
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Dziś napiszę Wam m.in. o koszu, który sam się opróżni czy ważnej decyzji fi oletowego operatora telefonii komórkowej. 

Zaczynamy jednak od wodoru. Zapraszam.

Co słychać w technologicznym światku?

PGNiG wchodzi w wodór

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
podpisała z fi rmą Toyota Motor Poland porozumienie. 
Nie pisalibyśmy pewnie o nim, gdyby nie to, że umowa 
dotyczy rozwoju technologii związanych z wodorem 
jako paliwem napędowym. Umowa zawarta pomiędzy 
spółkami zakłada budowę pilotażowej stacji tankowa-
nia pojazdów wodorowych. Nie ma bowiem wątpliwo-
ści, że wodór jest jednym z tych paliw, które najpraw-
dopodobniej będą przyszłością branży motoryzacyjnej. 
Wspomniana stacja miałaby powstać w Warszawie. 
PGNiG kładzie nacisk na pozyskiwanie tak zwane-
go "zielonego wodoru", czyli takiego, który zostanie 
wyprodukowany z dbałością o środowisko naturalne.
Trzeba podkreślić, że koncern Toyota jest pionierem 

w zakresie wykorzystania wodoru do napędu samocho-
dów. Pierwszym pojazdem zasilanym tym paliwem jest 
Toyota Mirai. Jej kolejna generacja ma zostać wypusz-
czona na rynek w przyszłym roku.

Koniec pocztowej usługi

Poczta Polska zrezygnowała z usługi, którą wprowa-
dziła niedługo po wybuchu pandemii koronawirusa. Tak 
zwana e-Skrzynka Poczty Polskiej polegała na tym, że 
tradycyjna korespondencja polecona była dostarczana 

do odbiorcy w postaci elektronicznej, czyli w formie 
zeskanowanej. Niektórych mógł przerażać fakt, że taka 
przesyłka musiała zostać wcześniej otwarta, aby odpo-
wiednia osoba zamieniła ją na formę docelową. Z usłu-
gi skorzystać mogli wyłącznie posiadacze tak zwanego 
Profi lu Zaufanego. Kiedy czytacie te słowa, e-Skrzynki 
już nie będzie, gdyż operator miał ją zamknąć do koń-
ca września.

Sam się opróżni

Koncern Google dokonuje zmian w swojej usłudze 
chmurowej. Mam na myśli Dysk Google. Nie, nic złego 
się nie stanie. Gigant wprowadzi pewne udogodnienie 
związane z wyrzucaniem starych plików. Na razie jest 
tak, że usunięcie plików z chmury wprowadza je do 
"kosza", czyli nie usuwa ich całkowicie z przestrzeni 
dyskowej, powodując zaleganie śmieci. Po zmianach 
planowanych na 13 października, i to chyba zmianach 
na lepsze, pliki z kosza będą znikać automatycznie po 
upływie 30 dni.

Jeśli chcesz się dzielić

Korzystasz ze Spotify? Jeśli tak, to mam dla Ciebie 
ważną informację. W aplikacji na Androida (na iOS po-
dobno też, chociaż tego nie sprawdzałem) pojawiła się 

funkcja "Moje zawsze ulubione". Pozwala ona zapre-
zentować światu swoje ulubione utwory, czyli własny 
muzyczny top ograniczony do 5 utworów poprzez udo-
stępnienie w social mediach. Funkcja dostępna jest za-
równo dla użytkowników opłacających abonament, jak 
również tych, którzy ze Spotify korzystają bezpłatnie.

Fioletowy wprowadza blokady

Operator sieci Play będzie blokował telefony za nie-
spłacanie rat. Niby to nic nowego, ale ta sieć była ostat-
nią, która nie wdrożyła takiego rozwiązania. Uczciwi 
użytkownicy nie muszą się niczego obawiać. Bać mu-
szą się za to kombinatorzy, którzy brali telefony na raty, 
a następnie jakoś tak przypadkiem zapominali regulo-
wać płatności. Jeżeli zaległości w spłacaniu zobowią-
zań pojawią się na koncie użytkownika, operator zablo-
kuje indywidualny numer IMEI aparatu, czyli - mówiąc 
wprost - uczyni z niego bezużyteczną cegłę. Tak bę-
dzie przynajmniej do momentu uregulowania płatności.
Przy okazji wspomnę o ważnej rzeczy: jeżeli planu-

jecie nabyć telefon z drugiej ręki, który był zakupiony 
u operatora - sprawdzajcie, czy aparat jest spłacony.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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FUTSAL
Emocji co niemiara dostarczają kibicom na początku sezonu piłkarze GI Malepszy Futsal 
Leszno. Niestety, zażarty bój na parkiecie i walka o każdą piłkę póki co nie przyniosły 
meczowego zwycięstwa. W pierwszej kolejce leszczynianie przegrali w Hali Trapez 2:3 
z FC Toruń, a w drugiej – również przed własną publicznością – zremisowali z Acana 
Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 4:4.

LOTNICZE
Za nami 36. Balonowe Mistrzostwa Polski oraz 29. Balonowy Puchar Leszna. 
Najskuteczniej z leszczyńskim niebem rozprawił się Witold Filus z Klubu Sportów 
Balonowych Wrocław i to on stanął na najwyższym stopniu podium. Drugi był 
Arkadiusz Iwański z Aeroklubu Włocławskiego, a trzeci Mateusz Rękas z Mościckiego 
Klub Balonowy. Najlepszy z reprezentantów gospodarzy, Zbigniew Jagodzik, był 6.

PIŁKA NOŻNA
W IV Lidze nie ma łatwych meczów. Dobitnie przekonują się o tym piłkarze Stainer 
Polonii 1912 Leszno, którzy w  ostatnich pięciu kolejkach triumfowali tylko raz 
(w Trzciance 2:4). Poza tym zremisowali 0:0 w Dopiewie i 1:1 w Odolanowie oraz dwu-
krotnie posmakowali goryczy porażki w meczach u siebie (2:3 z Olimpią Koło i 1:4 
z Wartą Międzychód). Po dziewięciu spotkaniach Poloniści zajmują odległą, 15. lokatę.

PIŁKA RĘCZNA
Porażka na dzień dobry. Po długim oczekiwaniu na mecz o punkty zawodnicy Realu 
Astromal Leszno wznowili walkę na pierwszoligowych parkietach. Niestety, w pierw-
szym meczu przed własną publicznością przegrali 23:29 z Joynext Bór Oborniki Śląskie.

ŻUŻEL
W 2017 i w 2019 roku był blisko, wówczas zajmował drugie miejsca. A że do trzech 
razy sztuka, tym razem – w Zielonej Górze – Dominik Kubera dopiął swego i został 
Młodzieżowym Indywidualnym Mistrzem Polski na Żużlu. Gratulujemy! 11. miejsce 
w tym turnieju zajął klubowy kolega Dominika, Szymon Szlauderbach.

Piotr Pawlicki i Emil Sajfutdinow zostają w Lesznie na kolejny sezon! Choć decydują-
ce rozstrzygnięcia  w bieżącym roku dopiero przed nami, pierwsze podpisy już zosta-
ły złożone. Kapitan Byków spędzi w Lesznie dziesiąty sezon z rzędu, a Emil siódmy.

Na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w  Lesznie odbył się fi nał Indywidualnych 
Mistrzostw Polski połączony z jubileuszowym, 70. Memoriałem Alfreda Smoczyka. 
Bezkonkurencyjny w tych zawodach był Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław). 
Podium uzupełnili Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak (obaj Stal Gorzów). Z grona re-
prezentantów Fogo Unii Leszno najwięcej punktów uzbierał Janusz Kołodziej, który 
zajął 4. miejsce. Piotr Pawlicki był 6., Bartosz Smektała 8., a Dominik Kubera 14.

Po raz siódmy z rzędu Polacy wywalczyli złoty medal Drużynowych Mistrzostw Świata 
Juniorów. W Outrup w Danii rozprawili się z gospodarzami, Brytyjczykami i Łotyszami. 
Najskuteczniejszym z Biało-Czerwonych był Dominik Kubera. Podobne rozstrzygnię-
cia miały miejsce w fi nale Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów rozgrywanym 
w Łodzi. Tutaj również triumfowali Polacy (z Kuberą w składzie), a podium uzupełnili 
Duńczycy i Łotysze.

Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz Dominik Kubera był najlepszy w fi nale Srebrnego 
Kasku. Zwyciężył w imponującym stylu, z kompletem punktów. Drugi z reprezentan-
tów Byków, Szymon Szlauderbach, był 10.

Znamy już najważniejsze rozstrzygnięcie z torów 1. Ligi Żużlowej. Awans do Ekstraligi 
wywalczyła ekipa eWinner Apatora Toruń. Z kolei z 2. do 1. Ligi prawdopodobnie 
awansują Wilki Krosno.

REKLAMA
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FINAŁ – MAMY TO!

Łatwo nie było, ale nie zawiedli! Repre-

zentanci Fogo Unii Leszno, po triumfi e 

w rundzie zasadniczej i pokonaniu Fa-

lubazu Zielona Góra w półfi nale, zamel-

dowali się w fi nale PGE Ekstraligi 2020! 

Teraz czas na walkę o złoto.

Dwoma przekonywującymi zwycięstwa-
mi na „Smoku” (65:25 w PGG ROW Rybnik 
i 54:36 z Eltrox Włókniarzem Częstochowa) 
oraz porażką w Zielonej Górze (52:38) za-

kończyli zmagania w rundzie zasadniczej podopieczni Piotra Barona. Z dużą, 7-punk-
tową przewagą nad drugą Stalą Gorzów, zakończyli tę rundę na 1. miejscu w tabeli.
W półfi nale PGE Ekstraligi leszczynianom przyszło się mierzyć z ekipą Falubazu Zielona 
Góra. Nie trzeba dodawać, że tym pojedynkom zawsze towarzyszą wyjątkowe emo-
cje i wzmożona motywacja. W meczu na styku w Grodzie Bachusa triumfowały Byki 
(44:46), które potem kropkę nad i postawiły w Lesznie (57:33). Podwójny triumf w pół-
fi nale zaprowadził leszczynian prosto do wielkiego fi nału, w którym o kolejny złoty me-
dal Drużynowych Mistrzostw Polski na Żużlu powalczą z reprezentantami Stali Gorzów. 
Olbrzymie emocje przed nami. Do boju!

Leszno 65 – 25 Rybnik

(Sajfutdinow 11+1, Kołodziej 13+2, Smektała 6, Lidsey 10+3, Pawlicki 11+2, Szlauderbach 
4+1, Kubera 10)
Zielona Góra 52 – 38 Leszno

(Sajfutdinow 10+2, Kołodziej 4, Smektała 1, Lidsey 6, Pawlicki 8, Kubera 8, Szlauderbach 
1+1)
Leszno 54 – 36 Częstochowa

(Sajfutdinow 12+1, Kołodziej 6, Smektała 11, Lidsey 9+3, Pawlicki 9+1, Szlauderbach 1, 
Kubera 6+1)

PLAY-OFF
Zielona Góra 44 – 46 Leszno

(Sajfutdinow 11+1, Kołodziej 8, Smektała 3, Lidsey 9+1, Pawlicki 8, Kubera 3+2, 
Szlauderbach 4)
Leszno 57 - 33 Zielona Góra

(Sajfutdinow 11, Kołodziej 8+2, Smektała 12+2, Lidsey 8+3, Pawlicki 12, Szlauderbach 
2, Kubera 4+1)

# SPORT

REKLAMA

TABELA PGE Ekstraligi po rundzie zasadniczej

1 Fogo Unia Leszno 14 28 +162

2 Moje Bermudy Stal Gorzów 14 21 +66

3 Betard Sparta Wrocław 14 20 +46 

4 RM Solar Falubaz Zielona Góra 14 20 +25

5 Eltrox Włókniarz Częstochowa 14 19 +28

6 Motor Lublin 14 19 +56

7 MrGarden GKM Grudziądz 14 10 -102

8 PGG ROW Rybnik 14 2 -281
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Ślub, pierwszy tatuaż czy zdany egzamin na prawo jazdy spowodowały, że szybko dała się pochłonąć leszczyńskiemu światko-

wi. Przyjeżdżając do miasta w 2017 roku zakładała, że spędzi tutaj rok, zarobi i zaoszczędzi pieniądze i pojedzie dalej na za-

chód. Szybko okazało się jednak, że za sprawą zachodzących w jej życiu zmian nie opuści Leszna. 

Anna Michalczyk to osoba pełna ambi-
cji i odwagi. Trzy lata temu podjęła de-
cyzję o przyjeździe do Polski. Najpierw 
podróż busem z Tarnopola do Warszawy, 
a dalej koleją do Leszna. Niezłym wy-
zwaniem było odszukanie właściwe-
go peronu na ogromnym warszawskim 
dworcu. Brak znajomości języka tylko 
potęgował emocje. Nasza bohaterka po-
radziła sobie jednak wspaniale. 
Dlaczego w ogóle trafi ła do Leszna?
- Decydując się na przyjazd do Polski 

miałam dwie opcje do wyboru: Zieloną 
Górę i Leszno. Wybrałam Leszno, 
a czynnikiem decydującym był charak-
ter oferowanej pracy. W Lesznie znala-
złam zatrudnienie w sklepie, podobnie 
jak na Ukrainie. I to właśnie w sklepie 

poznałam przyszłego męża – opowiada 
z uśmiechem.
Z czasem Artur, bo o nim mowa, do 

sklepu przychodził już nie tylko w ce-
lach zakupowych…
Praca Anny początkowo polegała na 

rozładunku towaru. Z czasem zosta-
ła poproszona o bezpośrednią obsługę 
klienta. Wymagało to znajomości języ-
ka. Jak opowiada, ciągle robiła notatki. 
Efekt jest wyśmienity - dziś mówi do-
skonale po polsku.
-Pisownia w języku polskim nie należy 

do najłatwiejszych. Ciągle sprawiają mi 
problemy literki z ogonkami, czyli „ą” 
i „ę”, a także „u” i „ó”.
Wycieczki do kina na polskie fi lmy 

to nie tylko miłe spędzanie czasu, ale 

jednocześnie nauka. Polubiła polskie ko-
medie, a wśród ulubionych wymienia ta-
kie produkcje, jak „Planeta Singli” czy 
„Narzeczony na niby”.
Narzeczonym na niby nie okazał się 

Artur. Po roku znajomości oświadczył się 
Annie, a rok później wzięli ślub. Samo 
przyjęcie weselne na Ukrainie i w Polsce 
ma wiele wspólnego. Odbywają się po-
dobne zabawy, jest pierwszy taniec i po-
dziękowania dla rodziców.
-Nie zabiera się natomiast jedzenia ze 

stołu w momencie przejścia z części obia-
dowej do kawowej – podkreśla Anna.
A ja zaczynam robić się głodny na myśl 

o weselnych wiktuałach.
Dalej pozostajemy w kulinarnej tematy-

ce. Opowiadając o zaletach mieszkania 
w Lesznie i korzystaniu z uroków okoli-
cy, Anna wspomina grillowanie nad ry-
dzyńskim zalewem. 
-Bardzo podoba mi się także nad jezio-

rem w Brennie. Lubię spacerować po 

Lesznie. Rynek jest bardzo ładny,  choć 
gdy pierwszy raz usłyszałam propozycję 
spaceru po rynku, odpowiedziałam, że 
nie potrzebuję żadnych zakupów. Rynek 
na Ukrainie oznacza bowiem targowisko.
Wolny czas, wraz z mężem, uwielbia-

ją spędzać aktywnie. Często zamieniają 
się w górskich podróżników i zdobywa-
ją kolejne szyty. Polskie góry to dla nich 
miejsca magiczne. Śnieżka była miej-
scem oświadczyn, a Zakopane stanowiło 
cel podróży poślubnej.
W najbliższym czasie chciałaby zoba-

czyć mazurskie jeziora, w okolicy pla-
nuje odwiedzić Mórkowski Jar oraz tzw. 
„Kanion” w okolicach Trzebani.
Nie przestaje także doskonalić swoich 

umiejętności językowych. 
-Niedawno przeczytałam swoją pierw-

szą książkę w języku polskim: „Sto dni 
po ślubie” – podsumowuje Anna.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Шлюб, перше татуювання чи зданий водійський іспит – все це причинилося до швидкого занурення Анни у світ Лешно. 

Приїхавши до міста в 2017 році, вона планувала провести тут рік, заробити та заощадити грошей та поїхати далі на 

захід. Однак швидко виявилося, що через події, які відбулися в її житті, вона не залишить Лешно. 

Анна Міхальчик – людина, спов-
нена амбіцій та мужності. Три ро-
ки тому вона вирішила приїхати до 
Польщі. Спочатку поїздка автобусом 
з Тернополя до Варшави, а потім по-
їздом до Лешно. Великим викликом 
було знайти на величезному варшав-
ському вокзалі відповідну платфор-
му. Незнання мови лише посилювало 
емоції. Але наша героїня чудово з цим 
впоралася. 
Чому вона взагалі потрапила до 
Лешно?
– Коли я вирішила приїхати до Польщі, 
у мене було два варіанти: Зелена Ґура 
та Лешно. Я обрала Лешно, а вирі-
шальним фактором був характер за-
пропонованої мені роботи. У Лешно 
я знайшла роботу в магазині, як і в 
Україні. І саме в магазині я зустріла 

свого майбутнього чоловіка, – розпо-
відає вона з усмішкою.
І одного разу Артур, бо про нього 
йдеться, прийшов до магазину не ли-
ше щоб зробити покупки…
Спочатку робота Анни полягала у 
розвантажуванні товару. Потім до її 
обов’язків додалося обслуговуван-
ня клієнтів. Це вимагало знання мо-
ви. Вона розповідає, що постійно 
робила нотатки. Ефект не забарився 
– сьогодні вона досконало говорить 
польською.
– Орфографія польської мови не на-
лежить до найпростіших. Я все ще 
маю проблеми з буквами з «хвости-
ками», тобто з «ą» та «ę», а також 
«u» та «ó».
Походи до кінотеатру на покази 
польських фільмів – це не лише при-
ємне проведення часу, а й навчання. 
Полюбила вона й польські комедії, а 
серед своїх улюблених перераховує 

такі картини як «Планета синглів» чи 
«Наречений на ніби».
Виявилося, що Артур мав серйоз-
ні наміри. Після року знайомства 
він освідчився Анні, а через рік во-
ни одружилися. Весільні традиції в 
Україні та Польщі мають багато спіль-
ного. Проводяться подібні забави, є 
перший танець і подяки батькам.
– Однак у момент переходу від обі-
дньої частини до десерту їжу зі столу 
не забирають, – зазначає Анна.
І я починаю відчувати голод при дум-
ці про весільні наїдки.
Ми продовжуємо говорити на кулі-
нарні теми. Розповідаючи про пере-
ваги проживання в Лешно та насоло-
ду від краси району, Анна згадує про 
грилювання біля ридзинського заливу. 
– Мені також дуже подобається озе-
ро в Бренно. Люблю гуляти по Лешно. 
Ринок дуже гарний, і коли мені вперше 
запропонували прогулятися по ринку, 

я відповіла, що не маю наміру робити 
покупки. Ринок в Україні означає, зо-
крема, базар.
Разом з чоловіком вони люблять ак-
тивно проводити вільний час. Часто 
стають гірськими мандрівниками і 
здобувають нові вершини. Польські 
гори для них є чарівним місцем. 
Освідчення відбулося на горі Снєжці, 
а медовий місяць вони провели в 
Закопаному.
Найближчим часом вона хоче поба-
чити Мазурські озера, у цьому районі 
також планує відвідати Морковський 
Яр та так званий «Каньйон» поблизу 
Тшебані.
Крім того вона не припиняє вдоско-
налювати свої мовні навички. 
– Нещодавно я прочитала свою пер-
шу книгу польською мовою: «Сто днів 
після весілля», – підсумовує Анна.

ТЕКСТ: МАТЕУШ ҐОЛЕМБКА
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Humor
na październikowe dni
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W czasie wojny, przed bitwą, spotka-
nie dwóch generałów: (N)iemca i (F)
rancuza.
(N): - Drogi kolego, jestem zdumiony 
brakiem dyscypliny we francuskiej armii.
(F): - Przesadza pan, kolego.
(N): - No to przekonajmy się.
Niemiecki generał woła swojego 
adiutanta.
(N): - Otto! 
(Otto): - Jawohl Herr General! 
(N): - Otto, weź ten pistolet. 
(Otto): - Jawohl Herr General! 
(N): - Otto, przyłóż pistolet do skroni. 
(Otto): - Jawohl Herr General! 
(N): - Otto, pociągnij za spust. 
Otto pada martwy. Francuski generał 
zbladł, jednak aby ratować honor Francji 
woła swojego adiutanta. 
(F): - Jean! 
(Jean): - Pan mnie wołał, mon general? 
(F): Jean, weź ten pistolet. 
(Jean): - O! Dziękuje mon general! 
(F): - Jean, przyłóż pistolet do skroni. 
Jean spojrzał zdziwiony, ale wykonał 
polecenie. 
(F): - Jean, pociągnij za spust. 
Na to Jean, ze śmiechem, odkładając pi-
stolet: - Jak boga kocham, 9 rano, a mój 
generał już zalany!

:-)

Przesłuchanie policyjne na Grenlandii:
- Co Pan robił w nocy z 20 października 
na 15 marca?!

:-)

Ojciec uznał, że jego syn za dużo cza-
su spędza grając na komputerze. Chcąc 
go zmotywować do większego wysiłku 
w nauce, mówi: 
- Kiedy Abraham Lincoln był w two-
im wieku, czytał książki przy świetle 
kominka.
Syn, bez odrywania wzroku od kompu-
tera, odpowiada: 
- Kiedy Lincoln był w twoim wie-
ku, był już prezydentem Stanów 
Zjednoczonych.

:-)

- Co wybierasz: OFE czy ZUS?
- Lotto. Tam są większe szanse.

:-)

- Tato, czy tę budowę ogrodzili po to, 
żeby nikt nie widział, co tam robią?

- Nie, synku. Ogrodzili ją, żeby nikt nie 
widział, że nic nie robią...

:-)

Na ławce w parku siedzi staruszek i pła-
cze. Podchodzi do niego przechodzień 
i pyta: 
- Dlaczego pan płacze?
- Synu, mam 88 lat. Dwa tygodnie temu 
ożeniłem się z najseksowniejszą laską 
w okolicy, ma 22 lata, super gotuje, ko-
chamy się regularnie, wieczorami mi 
czyta...
- No to ma pan jak w bajce! O co więc 
chodzi?
- Nie pamiętam gdzie mieszkam!

:-)

W Chinach przyszedł na świat chłop-
czyk, który tuż po urodzeniu ważył 12 
kilogramów. W opinii lekarzy zacznie 
chodzić szybciej niż jego matka.

:-)

Dwóch Polaków na stacji benzyno-
wej w Niemczech próbuje złapać sto-
pa. Zaczepiają Niemca tankującego swój 
samochód. 
- Dzień dobry, podwiózłby nas pan do 
Berlina?
- Was?
- Tak, mnie i kolegę.

:-)

W aptece: 
- Ma pan jakiś dobry środek na porost 
włosów?
- Mam.
- Naprawdę dobry?
- Proszę pana, rewelacyjny! Widzi pan 
wąsacza przy tamtej kasie?
- Tak...?
- To moja żona, próbowała tubkę odkrę-
cić zębami.

:-)

Skarży się bankier: 
- Ten kryzys jest gorszy niż rozwód! 
Straciłem połowę majątku i nadal mam 
żonę!

:-)

- Poproszę piękny bukiet kwiatów dla 
pewnej uroczej damy.
- Ma pan coś konkretnego na myśli? - 
pyta kwiaciarka.
- Tak. I dlatego potrzebne są te kwiaty...
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To kobieta atrakcyjna i unikalna, radosna i słoneczna. 

Kobieta, która wspiera, edukuje i aktywizuje, angażując się 

w wiele projektów. Rozmowa z nią pozostawia po sobie cie-

płe wspomnienie i uśmiech. Psycholog, pedagog i terapeut-

ka. Wykładowca w WSH w Lesznie oraz na Wydziale Studiów 

Edukacyjnych poznańskiego UAM. Szczęśliwa żona i mama.

Ewa
Karmolińska-Jagodzik 

W swojej pracy lubię…

…kontakt z ludźmi, zachodzące relacje. Lubię obserwować jak poszczególne osoby 
zmieniają się, otwierają, odkrywają własny potencjał. Gdy dzięki mnie ludzie zaczynają 
bardziej kochać życie, to wówczas sama czuję, że żyję. Nie zamieniłabym tej pracy na 
żadną inną. 

Zamiłowanie do psychologii…

…chciałam studiować prawo - walczyć o sprawiedliwość i dobro. W domu miałam 
szeroki dostęp do literatury. Moi rodzice są pedagogami i zawsze znajdowali czas na 
rozmowę. Z czasem moje zainteresowania były coraz bardziej skierowane w psy-
chologię. Pewnego dnia jedna z przyjaciółek odwiedziła moją mamę i zażartowały, 
że nie poradzę sobie na psychologii... a potem byłam już studentką tego kierunku. 
Obecnie jestem po habilitacji.

Swoje pierwsze pieniądze…

…zarobiłam prowadząc podczas studiów zajęcia dla dzieci. Wydałam je 
pewnie na paliwo do malucha, a także na imprezy i odzież. Obecnie wiem, 
że warto inwestować w swój rozwój.

Moje ulubione miejsce w Lesznie…

…nasyp kolejowy na Gronowie, a właściwie okoliczne tereny. Wspaniałe miejsce na 
spacer.

Największym niebezpieczeństwem jest…

…ja się niczego nie boję! Uważam natomiast, że zagrożeniem może być no-
woczesna technologia wykorzystywana w sposób niezgodny z przeznacze-
niem. Dzięki naukom ścisłym powstaje wiele wynalazków, świat się rozwija. 
Nie można jednak zapomnieć o rozwoju duchowym i pozwolić na kryzys 
humanistyki.

Mój ostatni sen…

…nie wiem, czy mogę opowiedzieć (śmiech) - mam dość intensywne sny. 
Zdradzę, że ostatnio śniłam, że latam, a czasem zdarza się, że przez kilka 
nocy następuje kontynuacja poprzedniego snu.

Ulubiony cytat…

…”jeśli rozumiem drugiego człowieka, to rozumiem siebie”.

Najczęściej oglądam…

…bardzo lubię oglądać fi lmy biografi czne, śledzić zmiany postępujące u bo-
hatera czy bohaterki. Często wspólnym mianownikiem w tych historiach jest 
fakt, że osoby potrafi ą swoją słabość z dzieciństwa zamienić w siłę w doro-
słym życiu. Chętnie oglądam również thrillery oraz komedie. Skutecznie 
w domu potrafi ł zatrzymać mnie serial „Dom z papieru”.

„Blisko Natury Blisko Siebie” to…

… projekt zainicjowany z głębokiej potrzeby i przekonania, że jesteśmy 
bliscy naturze, ponieważ jesteśmy jej częścią. Dlatego wychodzimy na 
spacer do lasu, spotykamy się na łonie natury, by pogłębiać wiedzę o so-
bie, radzić sobie ze stresem, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z inny-
mi osobami, a także by zwiększać świadomość siebie i świadomość tego 
jak ważną częścią nas samych jest przyroda i rzeczywistość naturalna, któ-
ra nas otacza. Inicjatorką i sercem projektu jest Mara Rodrigues, a ja jej od 
początku towarzyszę i wspieram całą sobą!
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Kontynuujemy publikację materiałów w języku obcym. Tym razem puszczamy oczko w stronę Rumunii. Tłumaczenie tekstu za-

mieścimy na naszym profi lu na Facebooku oraz Instagramie.

Leszczyniak în română
România este o țară fermecătoare și misterioasă. Bucureștiul se bucură de un frumos centru vechi, în timp ce în Carpați trăiesc 

urșii maiestuoși. Și să nu uităm de faimosul Castel al lui Dracula din Transilvania.

Kamil: Povestește puțin despre tine. 
Care e pasiunea ta? 
Rebeca: Ma numesc Malița Rebeca, 

studentă la medicina, peste 1 an doctor. 
Sunt pasionata de voluntariat, well being 
și călătorii. În timpul liber practic yoga. 
Iar, pentru relaxare pictez ascultand 
muzica clasica.

- De ce ați decis să vă alăturați funda-
ției CAT?
- Citind info-packul proiectului, dar și 

căutând mai multe informații despre 
Fundația CAT mi-a făcut o impresie 
foarte bună. Oportunitatea de voluntariat 
cu European Solidarity Corps am găsit-o 
pe site-ul ofi cial. Mi-am făcut cont, am 
completat detaliile despre mine, îndru-
mata de un coordonator al unui fost 
proiect în Bulgaria. Apoi am cautat 
oportunitățile care mi se potriveau mai 
bine. Mi-a plăcut mult tema proiectului, 
ceea ce am citit despre fundație, pozele 
cu foști voluntari, dar și părerea lor 
despre Fundacja CAT și proiect.

- De ce ai ales Polonia?
- Am ales în special Polonia pentru ca 

era mai puțin afectata de problema glo-
bala: covid. De asemenea pentru ca am 
știut ca e o tara civilizata, frumoasa. 
Acum 5 ani am vizitat-o pentru prima 

data. Mai am și o prietena în Wroclaw cu 
care păstrez legatura. De la ea am afl at 
mai multe despre Polonia.

- Ce faci în fundație? 
- Munca mea de voluntar în fundație a 

fost diversa. Dar în principal a trebuit sa 
fi u animator și sa particip la summer 
camps. Am avut o perioada de mentorat, 
training, sesiune de coaching, apoi am 
început sa formez pereche cu Fabrizio și 
am lucrat 5 săptămâni ca animatori/
educatori la grădiniță. A trebuit sa reali-
zam workshop uri frumoase pentru copii, 
jocuri interesante din copilărie și chiar 
sa ne distram cu ei. De asemenea i-am 
învățat câte ceva despre cultura și tara 
din care provenim și plăcerea mea a fost 
sa realizez face-painting! Apoi am mai 
avut de pregătit un Festival de tineri. 
Chiar a fost impresionant. Dar și picni-
curi. Pe lângă aceasta a trebuit sa fac 
paperwork, documente în legătură cu 
proiectul, sa realizez un infopack despre 
Summer Camps în Canva pentru noii 
voluntari și sa particip în fi ecare săptă-
mână la sesiunea de evaluare.

- Care sunt cele mai frumoase locuri 
din România? 
- 5 Pentru mine cele mai frumoase locuri 

din România sunt Munții Carpați - cu 
Transfăgărășanul, Delta Dunării, pitores-
cul Sibiu, înfl oritoarea Oradea, Brașov 
și Castelul Bran, de asemenea pentru 
viata de noapte trebuie vizitat centrul 
vechi din București. Acolo găsești o 
grămadă de localuri impresionante, cum 
ar fi  Carul cu bere.

- Care sunt cele mai cunoscute feluri 
de mâncare românești? 
- Cele mai cunoscute sunt Sarmalele. 

Ador sarmalele, în special făcute de 
bunica. E un fel de tradiție sa mănânci 
sarmale duminica. Apoi mai avem mă-
măligă cu brânză de burduf, unii adaugă 
și cârnați. Iar foarte des romanii mananca 
faimoșii mici la iarba verde. Eu nu prea 
mănânc, dae ce îmi place destul de mult 
e pâinea cu untura, ceapa, roșii și brânză 
sau cu pate ardelenesc.

- Este adevărat că româna (limba) 
este similară cu cea italiană? Cum îl 
poți învăța rapid?
- Desigur, italiana se aseamănă mult cu 

romana. Trebuie sa recunosc ca romana 

e mai greu de învățat și vorbit. Eu la 
vârsta de 14 ani am mers prima oara la 
mătușa mea în Italia, căsătorită fi ind cu 
un italian, se vorbea doar italiana. Într-o 
singura luna am învățat italiana. La în-
ceput înțelegeam câteva cuvinte pentru 
ca erau foarte similare cu cele din roma-
na, dar aveam și o baza de limba spaniola. 
Normal ca am învățat foarte ușor. Italiana 
e foarte melodioasa. Îți e drag sa o 
vorbești

- Vorbești poloneză? După părerea ta 
- poloneza este mai difi cilă decât 
româna? 
- Nu vorbesc poloneza, tot ce știu e buna 

ziua, la revedere, mulțumesc, cu plăcere, 
poftim, da și nu. Mi se pare destul de 
difi cila, dar poate pentru ca romana e o 
limba latina, diferita de poloneza.

- Ce se spune despre Polonia în 
România?
- Când vorbim de Polonia mulți își 
amintesc de Auschwitz, Cracovia, 
Varșovia. De fapt nu mulți romani știu 
cum e viata în Polonia si cât de frumoasa 
este. Am vizitat Cracovia și Wroclaw 
pentru a doua oara, Poznan, Katowice. 
Dar, ce m-a  impresionat cel mai mult au 
fost Gdansk și Sopot la Marea Baltica. 
În curând voi vizita și Zakopane. Prietenii 
mei au fost și mi-au zis ca merita.

KAMIL DUDKA

Îi place foarte mult contactul cu copiii

Rebeca

Rebeca și fotbalul
Rebeca pe poartă

Słowniczek: 
• studentă - student
• muzica - muzyka
• călători - podróżować
• noapte - noc
• desigur - oczywiście
• frumoase - piękny
• apoi - następny
• drag - drogi
• untura - smalec
• curând - wkrótce
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                                 Poznaj naszą redakcję: Mateusz

Z niejednej wieży Leszno widział
Panie redaktorze naczelny, niezmiernie ubolewam nad tym, że mam do zagospodarowania tylko jedną stronę na tekst o tym pasjo-

nacie! Przecież to jakaś mission impossible. Rozmowa z nim jest jak oglądanie programu „Galileo” - ciekawostka goni ciekawostkę. 

Gdy nie masz wolnej godziny, to lepiej nie zatrzymuj się na grzecznościową pogawędkę mijając go na ulicy. Grozi to nadmiarem 

informacji: dlaczego w naszym mieście przez 30 lat nie było ogrodu zoologicznego?, dlaczego 17 stycznia 1917 roku nie odbył się 

targ w Lesznie?, co mieściło się w kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 3 po odzyskaniu niepodległości?...

Mateusz to kompletny freak historyczny. 
Zaczynasz rozmawiać z nim o pogodzie, 
a dowiadujesz się, kim był Arciszewski. 
I właśnie za to go uwielbiam! Za to 
przesiąkniecie pasją w każdym aspek-
cie. Ciężko było przeprowadzić z nim 
rozmowę do tego artykułu, bo zamiast 
rozmawiać o nim, nieustannie schodzi-
liśmy na tematy o naszym ukochanym 
mieście. Mateusz podziela moją opinię, 
że nie ma nudy w Lesznie i tak samo jak 
ja chciałby spojrzeć na miasto z każdej 
możliwej wieży. Zresztą dyskusja pod 
postem Prezydenta Leszna o punkcie wi-
dokowym na leszczyńskim Ratuszu była 
początkiem naszej znajomości...
Mateusz jest niczym połączenie muze-

um historii i vademecum Leszna, tyle że 
na nogach. Jest też najlepszą wizytówką 
tego miasta! On dosłownie żyje miastem 
i tym, co się w nim dzieje (i tym, co dzia-
ło się kiedyś... albo jeszcze wcześniej). 
Eksplorował leszczyńskie bunkry i od-
wiedził hotel „Gromada”, który nigdy nie 
powstał. To on zorganizował dla miesz-
kańców zwiedzanie byłego aresztu śled-
czego i to z jego inicjatywy Leszno od-
wiedzili potomkowie rodu Sułkowskich. 
Leszczyńskie rody to z resztą jego ko-
nik, ich losy były tematem pracy licen-
cjackiej i magisterskiej. Na ten temat 

napisał też dwa artykuły do „Rocznika 
Leszczyńskiego”. 17 stycznia 2020 roku 
opublikował na portalu zabytek.pl wir-
tualny spacer po Lesznie swojego au-
torstwa. Był to jego wkład w obcho-
dy 100-lecia odzyskania przez miasto 
niepodległości. 
Jako pierwszy w Lesznie zdał egzamin, 

który uprawnia go do pełnienia funkcji 
społecznego opiekuna zabytków. Marzy, 
aby każdy zabytkowy budynek był udo-
stępniony dla ludzi. Jego misją jest uczy-
nić sztukę bardziej dostępną. Dla niego 
muzea nie są nudne - nudnie mogą być 
tylko przedstawione. Zasiada w zarzą-
dzie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Okręgowego, z którym organizuje do-
roczny Dzień Kolekcjonera. Jest również 
w przyjacielskich stosunkach z Miejskim 
Biurem Wystaw Artystycznych. 
O Lesznie chce wiedzieć wszystko! Gdy 
ktoś zapyta go o coś, na co nie zna od-
powiedzi, nie może zasnąć - musi zgłę-
bić temat jak najszybciej. Dzięki nietu-
zinkowej wiedzy w 2014 roku wygrał 
konkurs „Lubię to Leszno” i w nagro-
dę został Królem Leszna na jeden dzień. 
Jak twierdzi, całe szczęście, że tylko na 
jeden dzień, bo mógłby nie być strate-
giem na miarę Aleksandra Wielkiego. 
Znając swoje poczucie humoru i dystans 

do siebie przypominałby innego wład-
cę, słynnego z kreskówki „Madagaskar”. 
Królewskie decyzje mógłby puento-
wać jak przywołany król Julian: „Teraz 
prędko, zanim dotrze do nas, że to bez 
sensu!”.
W pierwszym wydaniu „Leszczyniaka” 

był bohaterem artykułu obecnego na-
czelnego. Oprowadzał w nim czytelni-
ków śladem miejsc pamięci. Michał nie 
mógł zlekceważyć olbrzymiego histo-
rycznego potencjału Mateusza i dlatego 
już w piątym numerze naszego miesięcz-
nika Mateusz zadebiutował artykułem 
o patronach leszczyńskich ulic. 
Nasz bohater życie traktuje jak fajną 

przygodę, dlatego od razu po maturze 
zgłosił się do wojska. Wspomina ten czas 
jako ekscytujący obóz survivalowy - i to 
darmowy. Mateusz interesuje się historią 
nie tylko Leszna i okolic, ale… każdego 
miejsca, w którym aktualnie przebywa. 
Wyruszając w Polskę wyszukuje pasjo-
natów, którzy opowiedzą mu o danym 
miejscu więcej niż stereotypowi prze-
wodnicy wycieczek. W ten sposób po-
znaje świat, o którym nie piszą w prze-
wodnikach i zarazem nawiązuje nowe, 
owocne znajomości. Detektywowi histo-
rycznemu z Mysłowic do dziś wysyła 
kartki z życzeniami na każde święta.
A teraz komu w drogę, temu…Mateusz 

poradzi jak to się robi. Kiedyś mi po-
wiedział, że zna takie zniżki na podró-
żowaniem pociągami, o których nawet 

konduktorzy nie mają pojęcia. Potrafi  
w weekend, za 30 zł, pół Polski zwiedzić! 
Koniecznie śledźcie kolejne artyku-
ły jego autorstwa, pewnie tradycyjnie 
podzieli się z Wami swoimi małymi 
odkryciami.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA 
To ukochana żona Karolina namówiła go do studiowania historii, widząc 
jego wielką pasję.

Powstałeś by walczyć czy obserwować z trybun. Wyjdź z poczekalni do 
miasta! - taką zasadą Mateusz kieruje się zwiedzając Polskę.

Mateusz che uchronić przed zbu-
rzeniem bunkier na Wilkowickiej.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Nie zrzucaj na nikogo winy z  tym co się z Tobą dzieje. W  większej mierze 
sam sobie nagrabiłeś. Wszystko co zaniedbałeś w  ostatnim czasie, właśnie 
teraz zacznie dawać o sobie znać. Głównie będzie to dotyczyło kwestii zdro-
wotnych i urzędowych.

Byk (20.04 - 20.05)
Prędzej czy później sam dojdziesz do wniosku, że nie zawsze będzie szło po 
Twojej myśli. W  tym miesiącu wybitnie możesz mieć problem z  fi nansami. 
Dokładnie pilnuj swoich zobowiązań. Ze zdrowiem uważaj na infekcje.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Cały czas wszystko odkładasz na później. Zapominasz, że sobie szkodzisz ta-
kim podejściem do sprawy. Nie daj się wciągnąć w  cudowne interesy, bo 
kiepsko na tym wyjdziesz. Zaczniesz na nowo zacieśniać więzi rodzinne.

Rak (21.06 - 22.07)
Możesz się mocno zastanawiać, czy to, co robisz ma jakikolwiek sens. Jeśli 
masz wątpliwości, zrób sobie bilans zysków i  strat, wtedy wyraźnie zoba-
czysz jak się sprawy mają. Będą Ci dokuczać częste bóle głowy, zmiany ciś-
nienia nie będą sprzyjać.

Lew (23.07 - 22.08)
Czasem zbyt szybko spoczywasz na laurach, co wiąże się z  brakiem możli-
wości rozwoju. Postaraj się wykrzesać z  siebie odpowiednią ilość energii, 
wtedy ruszysz z kopyta. Sporo czasu spędzisz z rodziną i w gronie przyjaciół.

Panna (23.08 - 22.09)
Gonią Cię zmiany, owszem - cieszysz się z nich, ale nieco Cię przerażają. Nie 
odtrącaj tych, którzy chcą przyjść pomocą, bo zostaniesz z niczym. W pracy 
uważaj na ciętość swojego języka, teraz może Ci zaszkodzić. Postaraj się 
o więcej pokory.

Waga (23.09 - 22.10)
Nie zrażaj się małymi porażkami, kiedy spojrzysz na całokształt dostrzeżesz 
drogę, którą do tej pory udało Ci się przebyć. Nie staraj się przeskakiwać 
niemożliwego, trzymaj się tego co znasz. Uważaj na kontuzję kończyn 
dolnych.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Czeka Cię w tym miesiącu sporo wydatków, postaraj się nie szaleć za bardzo 
z fi nansami. Ukrywasz w sobie złość na coś lub na kogoś, co będzie miało na 
Ciebie negatywny wpływ, nie duś w sobie tego. Zwróć szczególną uwagę na 
płuca.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Zaczynasz w  końcu odczuwać satysfakcję z  tego co robisz, choć mimo 
wszystko wymaga to od Ciebie nie lada pracy nad sobą. W fi nansach w mia-
rę spokojnie, ale nadal musisz trzymać rękę na pulsie. Postaraj się o odpo-
czynek, Twój organizm woła o chwilę wytchnienia.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Czasami zapominasz co tak naprawdę powinno być dla Ciebie ważne. 
Pewne zdarzenie lub osoba bardzo boleśnie Ci o tym przypomnij. Nie upa-
truj w  tym kary dla siebie, tylko zacznij działać w  odpowiednim kierunku. 
Nie wstydź się prosić o pomoc.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Nie oszukuj siebie, cały czas starasz się stworzyć wokół siebie iluzję. Nie za-
wsze jest kolorowo, ale nie ma potrzeby upiększać szamba i mówić, że to je-
ziorko. W  tym miesiącu zaczniesz pracę nad sobą i  już z  końcem miesiąca 
poczujesz się znacznie lepiej.

Ryby (19.02 - 20.03)
Sporo się będzie działo, nie zawsze będziesz za tym wszystkim nadążał, ale 
na pewno będziesz czuł się z tym wszystkim dobrze. Ciesz się z każdej, na-
wet najmniejszej rzeczy, a  zobaczysz jak szybko wrócą do Ciebie dobre 
uczynki.

Horoskop klasyczny na październik 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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