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Czerwiec 2017. To wtedy, a więc nie-
mal 5 lat temu, bezpłatny miesięcz-
nik „Leszczyniak” po raz pierwszy uj-
rzał światło dzienne. Czasy dla prasy, 
mówiąc delikatnie, były trudne. Mimo 
to, pełni zapału, wierzyliśmy w sukces 
i mocno o niego walczyliśmy. W efekcie, 
61 wydań później, przepełniony dumą
mogę bez ogródek napisać, że wykona-
liśmy kawał dobrej roboty. 
Dzięki cudownemu zespołowi, naszym 

Partnerom oraz oczywiście Wam, dro-
dzy Czytelnicy, jesteśmy ewenementem 
w skali kraju!

Powstaniu pierwszych 39 wydań prze-
wodził Łukasz Domagała, współtwór-
ca i główny „projektant” gazety. To on 
miał największy wpływ na to, jak wy-
glądał i nadal wygląda „Leszczyniak”. 
W czerwcu 2020 doszło do pewnych ro-
szad, w efekcie których to mi przypadła 

zaszczytna rola redaktora naczelnego. 
Pełniłem ją przez 22 wydania. Marzec 
2022 to czas kolejnych zmian…

W ciągu niespełna pięciu lat zyska-
liśmy pokaźne grono Czytelników 
i Reklamodawców. Otrzymaliśmy od 
Was całe mnóstwo pozytywnych re-
cenzji. Staliśmy się rozpoznawalni. 
Zyskaliśmy renomę, która pozwala z op-
tymizmem spoglądać w przyszłość.

Warto zaznaczyć, że od początku istnie-
nia gazety stanowiła ona swego rodzaju 
odskocznię od codzienności, często trud-
nej i niepokojącej, jak pandemia korona-
wirusa czy wydarzenia z ostatnich dni 
związane z inwazją na Ukrainę. Za two-
rzeniem „Leszczyniaka” nie stał żaden 
sponsor, samorząd czy partia polityczna 
– gazeta utrzymywana była i jest wyłącz-
nie z reklam, które się w niej znajdują. 

Od początku byliśmy apolityczni i otwar-
ci na współpracę ze wszystkimi środowi-
skami. Zainteresowanie gazetą z Waszej 
strony stale rosło. Sporym powodzeniem 
cieszą się również wydania gazety onli-
ne, dostępne (oczywiście nieodpłatnie) 
na stronie www.leszczyniak.pl

Nic o Was, bez Was. Nic dla Was, bez 
Was. Za to, co udało nam się do tej pory 
osiągnąć i za to, jak wielka w tym Wasza 
zasługa, w imieniu całego zespołu ser-
decznie dziękuję. Nie ukrywam radości 
na myśl o tym, że tak wiele udało nam się
wnieść do Waszego życia. Społeczność
„Leszczyniaka” jest ogromna – niechaj 
rośnie dalej! Tego z całego serca życzę
mojemu następcy i całej redakcji.

W tym momencie muszę Was uspokoić. 
„Leszczyniak” nadal będzie wydawany. 
Tytuł pozostanie bezpłatny, niezależny 

i apolityczny. Bez wątpienia nie straci 
na jakości i bez wątpienia nadal warto 
będzie po niego sięgać, do czego bar-
dzo zachęcam. Każde kolejne wydanie 
znajdziecie w znanych Wam punktach 
kolportażu oraz w internecie.

***

W czerwcu 2020, przejmując rolę re-
daktora naczelnego, w ramach felietonu 
wyrażałem ogromną nadzieję na ciepłe 
przyjęcie z Waszej strony. Nie sposób 
zliczyć pozytywnych słów, jakie do mnie 
i całej redakcji docierały. Za otwartość, 
serdeczność i zaufanie – dziękuję!

Dzisiaj, drodzy Czytelnicy, trzy-
macie w dłoniach już 61. wydanie 
„Leszczyniaka”.
Dziękuję za to, że byliście i jesteście. 

Bądźcie nadal - pozostajecie w dobrych 
rękach!

Do zobaczenia, do usłyszenia :-)

MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY

Tomi, Łuki, Madzia, Mati, Kamil, 
Bartas, Piotrek i inni – dziękuję Wam 
za wszystko, za całą Leszczyniakową
Przygodę. Jesteście wspaniali!

A specjalne podziękowania dla mojej 
najwierniejszej czytelniczki. Babciu, ko-
cham Cię!

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LUTYM

W czerwcu 2017 roku, z przyjaciółmi u boku, wyruszyłem w niezwykłą, wspaniałą, dziennikarską 

podróż. Dzisiaj, bogatszy o ogrom doświadczeń i pozytywnych wspomnień, po raz ostatni mam 

zaszczyt powitać Was na łamach „Leszczyniaka” jako jego redaktor naczelny – pałeczka zostanie 

przekazana dalej. Nie ukrywam, że jestem bardzo przejęty i wzruszony. To bez wątpienia naj-

trudniejszy felieton, jaki przyszło mi w życiu napisać. Mam Wam bardzo wiele do przekazania, 

ale w zasadzie wszystko sprowadza się do jednego – DZIĘKUJĘ!

Dziękuję!

Mieszkańcu! Podziel się opinią o Lesznie  

LESZNO > Trwają prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju miasta. W związku 
z tym urzędnicy przygotowali ankietę, która ma umożliwić im diagnozę potrzeb miesz-
kańców, charakterystykę ich problemów oraz poznanie opinii na temat kierunków roz-
woju Leszna. Ankietę można wypełnić do 10 marca w formie elektronicznej na stronie 
internetowej leszno.konsultacjejst.pl, a także w formie papierowej w Stacji Biznes (pl. 
Metziga 1), Centrum Informacji Turystycznej (Słowiańska 24) oraz Bibliotece Ratuszowej 
(Rynek 1). 

Mistrzostwa powróciły   

WŁOSZAKOWICE > Po dwuletniej przerwie odbyły się Mistrzostwa Gminy Włoszakowice 
w Narciarstwie Alpejskim. Do zawodów w Kamienicy w Kotlinie Kłodzkiej przystąpiło 53 
zawodników, rywalizujących w dziewięciu kategoriach narciarskich i snowboardowych. 
Oprócz pucharów za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach wręczone zostały 
także puchary przechodnie dla zawodnika i zawodniczki, którzy zwyciężyli w kategorii 
open. Wśród kobiet była to Milena Matysek, natomiast wśród mężczyzn Przemysław 
Pawłowski. Była to już XVIII odsłona zimowych mistrzostw.

Fot. Magdalena Woźna Fot. wloszakowice.pl



3# PROMOCJA



4 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LUTYM

REKLAMA

Drapieżniki w mieście   

LESZNO > W drugiej połowie lutego w parku przy placu Kościuszki rozpoczęło się pło-
szenie gawronów. Usługę wykonuje firma Top-Hunts Filip Sioch z Wrocławia, która płoszy 
przy pomocy jastrzębia i myszołowa. Akcja potrwa do połowy kwietnia, czyli do końca 
okresu zakładania gniazd. Urząd Miasta apeluje o niedokarmianie ptaków (zwłaszcza 
w okresie, kiedy same mogą znaleźć pożywienie), ponieważ powoduje to liczne gro-
madzenie się ptactwa w danym miejscu. 

Szkoła po liftingu    

ŚWIERCZYNA > Zespół Szkół w Świerczynie został rozbudowany o dwie sale lekcyjne, 
toalety, pomieszczenia socjalne oraz ciąg komunikacyjny. Sale wyposażono w meble, 
a także środki i pomoce dydaktyczne. Inwestycja wartości 1.000.000 zł została sfinan-
sowana z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą zadania była firma 
Dolmi-Bud z Kąkolewa.

„13” dla obcokrajowców     

LESZNO > Od roku szkolnego 2022/2023 w  Szkole Podstawowej nr 13 im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego powstaną dwie klasy przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. 
Będą to oddziały na poziomie klas 4-6 i 7-8. Nauczycielom prowadzącym zajęcia z da-
nego przedmiotu będzie towarzyszył tłumacz lub nauczyciel znający język ukraiński, 
który pomoże w wyjaśnianiu problematycznych kwestii. Finansowanie oddziałów nie 
obciąży dodatkowo budżetu miasta, ponieważ pieniądze na ten cel będą pochodzić 
z subwencji oświatowej.

Fot. leszno.pl Fot. osieczna.pl

Fot. Tomasz Młynarczyk
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Wyznaczono objazd   

KŁODA > Od 17 lutego remontowana droga powiatowa w Kłodzie została zamknięta dla 
ruchu na odcinku od torów kolejowych do wiaduktu nad drogą ekspresową S5. Objazd 
poprowadzono przez Kaczkowo i Czerninę. W zależności od warunków pogodowych 
utrudnienia mają potrwać od 2 do 3 tygodni.

Można rejestrować     

WŁOSZAKOWICE > W siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice (ul. Kurpińskiego 29, wejście 
boczne na parterze) uruchomiono filię Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Lesznie. W wydziale można załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów, nato-
miast wydawanie praw jazdy odbywa się nadal tylko w Lesznie. Przed wizytą należy 
się zarejestrować telefonicznie lub przez internet za pomocą strony bezkolejki.eu/po-
wiatleszczynski. Oferta skierowana jest zwłaszcza do mieszkańców gmin Włoszakowice 
i Wijewo, którzy w sprawach rejestracji pojazdów nie będą już musieli dojeżdżać do 
Leszna. Oczywiście mogą z niej korzystać także inni mieszkańcy powiatu, na przykład ci 
z zachodniej części gminy Święciechowa. 

Międzynarodowa wizyta w Ratuszu      

LESZNO > W połowie lutego grupa studentów z Rumunii, Macedonii, Hiszpanii oraz 
Turcji spotkała się w Ratuszu z Prezydentem Łukaszem Borowiakiem. Młodzież przeby-
wała w Lesznie na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich. 
Szkoła bierze udział w dwuletnim projekcie noszącym nazwę „Wzmacnianie toleran-
cji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu”, który realizowany jest w ramach 
programu Erasmus+.

Fot. Facebook / Powiat LeszczyńskiFot. powiat-leszczynski.pl

Fot. leszno.pl
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Unikatowa mapa     

KĄKOLEWO > Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie stwo-
rzyli mapę części powiatu leszczyńskiego. Na wykonanej z drewnianej sklejki mapie za-
znaczyli podświetlanymi diodami miejscowości, w których mieszkają osoby korzystające 
z usług placówki. Natomiast trasy, jakie przemierzają codziennie w drodze do ośrod-
ka, zaznaczyli za pomocą wypalarki do drewna. Projekt został wykonany podczas zajęć 
w pracowni stolarsko-technicznej pod kierunkiem instruktora terapii Pawła Adamczaka. 
Z usług ŚDS w Kąkolewie korzysta 30 osób z pięciu gmin powiatu leszczyńskiego, a tak-
że z Leszna.

Fot. Facebook / Powiat Leszczyński

Przeanalizuj Leszno      

LESZNO > Urząd Miasta wydał coroczne zestawienie najważniejszych danych o Lesznie. 
Ulotka zawierająca m.in. liczby dotyczące gospodarki, edukacji, bezpieczeństwa czy sfery 
społecznej ukazała się w tym roku wyłącznie w formie elektronicznej. Znajdziecie ją na 
stronie internetowej leszno.pl w zakładce „dane o mieście”. Mieszkańcy, którzy wolą wer-
sję papierową ulotki, a nie mają możliwości jej wydruku, mogą zgłosić się do Wydziału 
Rozwoju (tel. 65 529 46 45, e-mail: rozwoj@leszno.pl).           

Nowa siedziba       

LESZNO > Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zmieniło siedzibę. Od połowy lu-
tego żywność wydawana jest w budynku przy pl. Metziga 17 (dawna siedziba Muzeum 
Okręgowego w Lesznie). Stowarzyszenie, dzięki przeprowadzce, zyskało większą prze-
strzeń magazynową, a także miejsce do realizacji zadań mających na celu m.in. aktywi-
zowanie i integrowanie społeczności lokalnej.     

Grafi ka: leszno.pl

Fot. Magdalena Woźna
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Bezpieczniej do szkoły       

GMINA KRZYWIŃ  > Uruchomiana została autobusowa komunikacja publiczna. 12 linii 
autobusowych ma za zadanie skomunikować całą gminę i umożliwić sprawne i bez-
pieczne poruszanie się po jej terenie. Przejazdy autobusami są bezpłatne dla dzie-
ci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej. Podczas kursów porannych 
i popołudniowych zapewniona jest opieka dla dzieci korzystających z przejazdu. Istnieje 
możliwość refundacji kosztów przejazdu uczniów szkół ponadpodstawowych po złoże-
niu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń (na koniec każdego miesiąca). Rozkład 
jazdy autobusów znajduje się na stronie internetowej krzywin.pl     

Wsparcie dla organizacji pozarządowych        

POWIAT > Zarząd Powiatu Leszczyńskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację za-
dań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego. W tym roku organizacje po-
zarządowe złożyły 24 oferty. Po dokonaniu ich oceny przez komisję konkursową Zarząd 
Powiatu Leszczyńskiego przyznał dotacje o łącznej wartości 73.000 zł na realizację 22 
projektów. 

Grafi ka: krzywin.pl

Droższe śmieci       

LESZNO > Przypominamy, że od 1 marca wzrosła opłata śmieciowa na terenie obsługi-
wanym przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wynosi ona obecnie 
33 zł na osobę, czyli o 6 zł więcej niż do tej pory. Osoby kompostujące bioodpady obo-
wiązuje ulga, dlatego ich rachunek od marca wynosi 30 zł na osobę.
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Dotacja potwierdzona        

POWIAT > Powiat leszczyński otrzyma 2.500.000 zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej. Chodzi o odcinek od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem w Osiecznej przez Łoniewo do skrzyżowa-
nia dróg w kierunku Grodziska, Dobramyśli i Kąkolewa. Powiat, nie czekając na rozstrzyg-
nięcie naboru, ogłosił przetarg na to zadanie już na początku roku, licząc na korzystniejsze 
oferty wykonawców. Stąd wiadomo już, że najtańsza oferta wynosi około 8,4 mln zł. 

Wsparcie dla klubów i stowarzyszeń        

RYDZYNA > W lutym odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów sportowych i sto-
warzyszeń z burmistrzem Rydzyny Kornelem Malcherkiem. W Urzędzie Miasta i Gminy 
Rydzyna zostały podpisane umowy w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2022 rok. 
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymają łączną kwotę 
195.000,00 zł.

Dotacje na fotowoltaikę        

LESZNO > Od 17 lutego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu i montażu 
instalacji fotowoltaicznych. Kompletne dokumenty będą rozpatrywane według kolej-
ności zgłoszeń. Kwota, jaką można uzyskać, to 5.000 zł. Wnioski (do pobrania na stronie 
leszno.pl) należy składać do 30 czerwca 2022 roku bezpośrednio w Wydziale Ochrony 
Środowiska przy ul. Wałowej 5, a także internetowo poprzez platformę ePUAP. Istnieje 
również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta 
Leszna, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5. Szczegółowe informacje dotyczące 
dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 65 529 81 85.

Ulgi na gaz        

LESZNO > Do 14 marca można składać oświadczenia do dostawców gazu w celu uzy-
skania ochrony taryfowej. Jest to pokłosie uchwalonej przez sejm ustawy, która ma zmi-
nimalizować negatywne skutki wysokich cen gazu ziemnego na rynku. Wzory oświad-
czeń można znaleźć na rządowej stronie internetowej rcl.gov.pl.

Kolejne utrudnienia w Wilkowicach        

WILKOWICE > Rozpoczęła się przebudowa ulicy Mórkowskiej. Spółka Strabag przebudu-
je 2,6-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 309. W ramach inwestycji jezdnia będzie przebudowana i wzmocnio-
na, wybudowane zostanie odwodnienie, oświetlenie uliczne i ciąg pieszo-rowerowy. 
Powstaną przejścia dla pieszych, a przy drodze stanie radar informujący o prędkości jaz-
dy pojazdów. Planowany termin zakończenia prac to 10 listopada 2022. Inwestycja kosz-
tować będzie około 6,9 mln zł, z czego około 4,7 mln zł stanowi dotacja z Rządowego 
Funduszu Polski Ład. 

Fot. powiat-leszczynski.pl 

Fot. powiat-leszczynski.pl Fot. pixabay.com

Wyposażą koźlaka       

BUKÓWIEC GÓRNY > Stowarzyszenie Bukówczan „Manu” otrzymało środki finansowe 
na cele kulturalne. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski przekazał stowarzyszeniu sym-
boliczny czek w wysokości 138.467,00 zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na zagospo-
darowanie wiatraka-koźlaka w Bukówcu Górnym z przeznaczeniem na cele kulturalne. 
Oprócz remontu wnętrza, w którym ma się znaleźć multimedialne muzeum młynarstwa, 
na działce przy wiatraku planowana jest budowa wiaty rekreacyjnej. Przyznane środki 
pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. 
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Zniknął staw w centrum miasta        

LESZNO > Ruszyła budowa Galerii Goplana przy ul. Królowej Jadwigi. Od kilku miesię-
cy na terenie należącym do leszczyńskiego przedsiębiorcy Henryka Jessy trwały prace 
związane z przebudową sieci energetycznej. Jej modernizacja była wymogiem realiza-
cji tak dużej inwestycji. Pod koniec zeszłego roku Miasto Leszno wydało wykonawcy ze-
zwolenie na budowę, w lutym do akcji wkroczył ciężki sprzęt. Na tę chwilę nie jest jesz-
cze znany termin zakończenia prac. 

Zmiana na stanowisku nadleśniczego         

LESZNO / POWIAT  > Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu podjął de-
cyzję o zmianie szefa Nadleśnictwa Karczma Borowa. Kierującego leśnikami od 2016 
roku Jacka Napieralskiego zastąpił Andrzej Szeremeta. Nowy nadleśniczy z placówką 
w Karczmie Borowej związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przed awan-
sem pełnił funkcję inżyniera nadzoru. Organizował także liczne akcje promocyjne i edu-
kacyjne oraz odpowiadał za kontakt z mediami.

Fot. Magdalena Woźna Fot. powiat-leszczynski.pl



10 # OKIEM SPECJALISTY

REKLAMA

(1
3/

20
22

)



11# PROMOCJA

•

•

•

•

nowoczesnym
hydrodynamicznego

 994     65 529 83 70



12 #  Z POLICJI

Na podwójnym gazie

Zablokowana Lipowa

Wypadek na DK 12

Mężczyzna zmarł 
na chodniku

36-latek z  Leszna wypił pod marketem zakupiony alkohol, 

a następnie odjechał autem. Zauważył to będący w czasie wol-

nym od służby sierżant Karol Andrzejczak. Prywatnym samo-

chodem ruszył w pościg.

Do niecodziennej sytuacji doszło w pierwszej połowie lutego 

w ciągu ulicy Lipowej w Lesznie.

Przewrócona ciężarówka na wysokości Długich Starych przez 

kilka godzin blokowała przejazd krajową „dwunastką”.

Karol Andrzejczak na co dzień pracuje w KPP w Gostyniu. Wybierając się na zaku-
py do jednego z leszczyńskich marketów, zauważył siedzącego w aucie po stronie 
pasażera pijącego alkohol. Wychodząc ze sklepu, zauważył, że mężczyzna prze-
siadł się na za kierownicę auta i odjechał. 
- Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów usiłował zawrócić pojazd na ruchliwej 

drodze w rejonie przejścia dla pieszych. W tym momencie Karol Andrzejczak prze-
ciął drogę kierowcy i następnie wyjął kluczyki ze stacyjki. Kierowcy ten wyczyn 
zdecydowanie się nie spodobał. W opanowaniu energicznego zachowania kierow-
cy policjantowi pomógł przechodzień – mówi Monika Żymełka, Ofi cer Prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Po przybyciu na miejsce leszczyńskich policjantów okazało się, że kierowca miał

ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu, a następne-
go dnia po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości.
Zatrzymany 36-latek stracił prawo jazdy. W związku z prowadzeniem pojazdu 

w stanie nietrzeźwości mężczyzna będzie także odpowiadać za popełnienie przestęp-
stwa, które zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, zakazem prowadze-
nia pojazdu do 15 lat oraz karą pieniężną sięgającą kwoty nawet 60 tysięcy złotych.

Niewłaściwie zaparkowane auto marki alfa romeo uniemożliwiło przejazd przez 
jednokierunkowy fragment ulicy Lipowej. Na jezdni utknął autobus komunikacji 
miejskiej, a za nim ciąg aut. Na miejsce zdarzenia wezwano policję. Na podstawie 
numerów rejestracyjnych ustalono właścicielkę pojazdu, która została poproszona 
o przestawienie samochodu. Sprawczyni incydentu nie została ukarana mandatem.

Ciężarowy mercedes, przewożący drewniany ładunek, jechał w kierunku Dębowej 
Łęki. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu, uderzył w drze-
wo i wywrócił pojazd do góry kołami. Ze zbiorników paliwa tira wyciekł olej na-
pędowy. Do udrożnienia przejazdu wezwano zawodowych strażaków oraz straża-
ków ochotników ze Święciechowy. 37-letni kierowca został zabrany do szpitala. 
Nie odniósł poważniejszych obrażeń. Został ukarany mandatem.

Incydent miał miejsce przy ul. Więziennej w Lesznie. Zmarł 40-letni mężczyzna, 
u którego wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Mimo przeprowadzonej pomocy 
nie udało się go uratować. 

Auto blokujące przejazd ulicą Lipową, Fot. MZK Leszno.Sierżant Karol Andrzejczak, Fot. KMP Leszno.
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Wichura nie odpuszcza

Nielegalne 
składowisko 
przy dworcu

Citroenem do rowu, 
mercedesem 

w latarnię

W poprzednim numerze pisaliśmy o silnych podmuchach wia-

tru, które poczyniły wiele szkód. Niestety, podobnie było w lu-

tym, a strażacy i ochotnicy wyjeżdżali do setek interwencji.

Na skład niebezpiecznych substancji natrafi ono w dawnym 

budynku kolejowym przy ulicy Towarowej.

Trudne warunki drogowe oraz brak należytej ostrożności były 

przyczyną kolizji młodych kierowców.

Nawałnice, które przechodziły przez Leszno i region, łamały drzewa, uszkadza-
ły dachy i linie energetyczne. Prędkość wiatru osiągała nawet blisko 120 km/h. 
Huraganowi najczęściej towarzyszył deszcz. W związku z powyższym następo-
wały przerwy w dostawie prądu, nie działały sygnalizacje świetlne, a sygnaliza-
tor u zbiegu Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Karola Marcinkowskiego został ze-
rwany. Wichura zerwała dachówki z miejskich budynków przy ulicy Bocznej oraz 
Jarosława Dąbrowskiego. Straty odnotowano także w drzewostanie. Wiatr powalił
drzewo przy ulicy Lipowej, blokując chwilowo drogę oraz potężne drzewo przy 
ulicy Święciechowskiej, które spadło na teren prywatnej posesji. Drzewa zostały 
powalone także m.in. w parku na Placu Kościuszki.

- Czynności związane ze śledztwem prowadzone są przez Prokuraturę Rejonową
w Środzie Wielkopolskiej – informuje Monika Żymełka z KMP w Lesznie.

Podczas interwencji w Lesznie zadysponowano trzy zastępy strażaków, którzy - 
wyważając drzwi - dostali się do wnętrza obiektu. Z kolei leszczyńscy policjan-
ci zabezpieczyli nagrania z monitoringu w tym rejonie. W tej sprawie Prokuratura 
Okręgowa w Poznaniu powoła biegłego. Do tej pory zatrzymano trzech mężczyzn, 
którym przedstawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej zaj-
mującej się transportem i składowaniem odpadów niebezpiecznych.

Na drodze wojewódzkiej nr 323, pomiędzy Lesznem a Trzebanią, 25-letni kierow-
ca citroena stracił panowanie nad autem i wpadł do rowu. Wiele wskazuje na nie-
dostosowanie prędkości do panujących warunków.
Z kolei kierujący mercedesem 20-latek uderzył w latarnię u zbiegu Al. Jana Pawła 

II i ul. Jarosława Dąbrowskiego. Z policyjnych ustaleń wynika, że młody kierow-
ca także nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Sprawca 
został ukarany mandatem.
Do niebezpiecznej sytuacji doszło także na początku lutego przy ul. Racławickiej 

w Lesznie. Dwie nastolatki zostały potrącone na przejściu dla pieszych przy jed-
nostce wojskowej. Kierująca toyotą, po krótkiej rozmowie z poszkodowanymi, od-
jechała. Jedna z dziewczyn z urazem ręki i biodra zgłosiła się na Szpitalny Oddział
Ratunkowy, a wiadomość o wypadku dotarła na policję. Nastolatki zapisały numery 
rejestracyjne pojazdu, co pozwoliło szybko dotrzeć do kierowcy. Była nią miesz-
kanka Leszna, która została ukarana mandatem.

Zerwane dachówki przy ul. Dąbrowskiego, Fot. M. Woźna.
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Rodzina zaprzyjaźniona z wiatrem
Wjeżdżając do Osiecznej od strony Leszna, naszym oczom ukazuje się malowniczy obraz. Tworzy go unikatowy w skali kraju 

kompleks trzech zabytkowych wiatraków, które stoją w miejscu pobudowania już od XVIII wieku. Wietrzne wzgórze z wiatraka-

mi to nie tylko muzeum pełne historii, eksponatów i ciekawych legend, ale przede wszystkim urocze miejsce, pełne pasji, pro-

wadzone przez bardzo gościnną rodzinę Jankowskich.

W rodzinie Jarosława Jankowskiego, dy-
rektora Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa 
w Osiecznej, tradycje młynarskie sięgają
XV wieku. On sam nigdy nie wykształcił
się jako młynarz, jednak za życiowy cel 
postawił sobie ocalenie wielowiekowej 
tradycji od zapomnienia i – idąc tym tro-
pem - zajął się renowacją zabytkowych 
wiatraków. 
- Z szacunku do mojego dziadka, który 

był młynarzem, postanowiłem wyremon-
tować wiatrak w Rydzynie. Później, przez 
10 lat, prowadziłem w nim swoje pierw-
sze muzeum. Jednak gdy kolekcja gro-
madzonych w nim eksponatów się rozro-
sła, trzeba było poszukać dla nich innego 
miejsca – wspomina Jarosław.
I tak, w 2012 roku, nowym domem dla 

kilku tysięcy przedmiotów związanych 
z dawną sztuką ludową, stały się wnętrza 
zabytkowych wiatraków w Osiecznej. 
Jednak nie tylko dla eksponatów, ale tak-
że dla całej rodziny Jankowskich te prze-
nosiny zapoczątkowały nowy etap w ich 
życiu. Najbliżsi pomagają Jarosławowi 
w prowadzeniu muzeum. Każdy z nich 
ma swoje zadania i każdy z nich dosko-
nale spełnia się w swojej roli. 
- Muzeum jest dla nas miejscem wyjąt-

kowym, naszym drugim domem, w któ-
rym drzwi dla wszystkich osób zainte-
resowanych historią są zawsze otwarte 
– mówi Jarosław.
- Ja nie przyjeżdżam tutaj jak do pracy. 

Ja przyjeżdżam, bo lubię tu być. Można 
powiedzieć, że jesteśmy jak włoska 

rodzina - zawsze razem – dodaje Ewa, 
żona Jarosława, która prowadzi muze-
alną kawiarenkę, opiekuje się ogród-
kiem oraz prowadzi warsztaty dla dzie-
ci, podczas których uczy młodych, jak 
robić zaprawy. Odwiedzających raczy 

domowym ciastem i pyszną kawą, a na 
drogę pakuje im konfi tury i świeżo wy-
pieczony bochenek chleba.
Prowadzenie muzeum oraz wszystko, 

co związane z wiatrakami, czyli ich re-
nowacja, a także prowadzenie fundacji 
Ratujmy Zabytki Drewniane, jest pa-
sją Jankowskich i stanowi dla nich sens 
życia. Daje się to odczuć już podczas 
pierwszej wizyty, dlatego goście tak 
chętnie do nich wracają. A jest ich spo-
ro, także tych z zagranicy, którzy zdają
się bardziej od miejscowych doceniać
potencjał tego miejsca. Muzeum odwie-
dzają także znani blogerzy podróżniczy, 
bywają tu postacie znane ze świata spor-
tu i polityki, a także gwiazdy telewizji. 
- Katarzyna Cichopek przykleiła się

u nas do świeżo pomalowanego płotu 
– z uśmiechem wspomina Marek, syn 
Jarosława, który pod okiem ojca uczy się
prac remontowych i konserwatorskich.
Sielski obrazek tego miejsca idealnie 

dopełniają zwierzęta, których na terenie 
muzeum jest sporo. W oknach kawiaren-
ki i na tarasie wylegują się koty, które 
zaczepia pies Gustaw. W sezonie letnim 
w zagrodzie spotkać można owieczki 
i świnki morskie, a w oczku wodnym 

kolorowe karasie i żółwie. Papuga nimfa 
przygląda się badawczo przyjezdnym ze 
swojej klatki. 
Rodzina Jankowskich ma głowy pełne 

pomysłów na to, jak w atrakcyjny sposób 
kultywować wiedzę na temat młynarstwa 
oraz życia dawnej wsi. Dlatego oprócz 
zwiedzania wiatraków, którym nadano 
imiona po ich ostatnich gospodarzach, 
turyści mogą uczestniczyć w rozmaitych 
warsztatach. Rzeźbią w mydle, kompo-
nują herbaty ziołowe, wypiekają podpło-
myki, a także mają możliwość zrobienia 
własnej ryczki. 
- W niedalekich planach mamy także 

wypalanie ceramiki. Marzy się to naszej 
córce Agacie, która niebawem kończy 
uczelnię artystyczną – mówi Ewa.
- Chcielibyśmy stworzyć na terenie mu-

zeum Instytut Dawnego Młynarstwa 
i ulokować u nas niechciane wiatraki 
pochodzące z różnych zakątków Polski 
– dodaje Marek.
Rekonstrukcja słynnej „Bitwy pod 

Wiatrakami” z 1919 roku, kiermasz rze-
mieślniczy, „Retro Rowerówka”, plene-
ry malarskie i rzeźbiarskie, lekcje histo-
rii – to miejsce tętni życiem, zwłaszcza 
w okresie letnim. Niestety, pandemia 
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sprawiła, że organizacja wielu wydarzeń
musiała zostać zawieszona, ale gdy tyl-
ko będzie to możliwe, na pewno wrócą
do kalendarza.
Jedną z najnowszych atrakcji muzeum 

jest (a raczej był, ponieważ pod koniec 
stycznia, na skutek silnego wiatru, uległ
zniszczeniu) wiatrak edukacyjny. 
- Chcemy jak najszybciej go odbudo-

wać, ponieważ z jego pomocą możemy 
w praktyce pokazać to, o czym opowia-
damy podczas zwiedzania zabytkowych 
wiatraków. Nasi goście mogą własno-
ręcznie obrócić wiatrak o 360 stopni 

i ustawić go do siły wiatru, puścić śmi-
gła, zasypać zboże i wyrobić mąkę, z któ-
rej potem pieką pyszne bułki i chałki – 
wylicza Marek. 
„Od ziarenka do bochenka” to jedyne ta-

kie warsztaty w kraju. Jak Polska długa 
i szeroka próżno w niej szukać drugiego 
wiatraka gospodarczego typu kozłowe-
go, który byłby „na chodzie”.
- Gdy zobaczyłem powalony wiatrak, by-
łem załamany. Budowałem go przez dzie-
więć miesięcy. Włożyłem w niego swoje 
materiały, swoje pieniądze i swój wysiłek. 
Gdy zacząłem go stawiać, byłem krótko 

po czwartym zawale, ale miałem w sobie 
tyle samozaparcia, że nosiłem deski na 
plecach. Motorem napędzającym mnie 
do działania jest pasja. Na szczęście po-
trafię sam go odbudować, dlatego nie za-
mierzam się poddawać. Latem będziemy 
obchodzić 10-lecie powstania muzeum 
i zrobimy wszystko, żeby do tego czasu 
przywrócić go do pełnej sprawności – 
informuje Jarosław.
- Gdybyśmy wiedzieli, że wiatr bę-

dzie tak silny, to ściągnęlibyśmy z jego 
śmigieł opierzenie, by nie stawiały ta-
kiego oporu. Moglibyśmy go również

zakotwiczyć linami. Możliwości ratun-
kowych było dużo, no ale cóż... teraz je-
steśmy mądrzejsi i przy okazji odbudowy 
wzmocnimy go – wyjaśnia Marek.
- Damy takie zakotwiczenie, jakie miały 

bunkry niemieckie. Jeżeli przyszedłby ko-
lejny silny wiatr, to zabierze tylko górę, 
a reszta zostanie na swoim miejscu – do-
powiada Jarosław.
- Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, ile 

osób po tej tragedii dzwoniło do nas 
z dobrym słowem i propozycją pomo-
cy. Można powiedzieć, że uruchomił się
wręcz łańcuszek dobrej woli. Pojawiły 
się także osoby, które przekazują na li-
cytację swoje prace artystyczne, by nas 
wesprzeć – mówi Ewa.
- Na stronie Zbieram.pl uruchomiliśmy 

zbiórkę, więc jeżeli ktoś zechce nam po-
móc, będziemy bardzo wdzięczni – do-
daje Marek.
Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji odwie-

dzić Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa 
w Osiecznej, to małe faux-pas z waszej 
strony. Szybko to nadróbcie! Zachody 
słońca chyba z żadnego innego miejsca 
w Osiecznej nie robią takiego wrażenia. 
Barwne opowieści właściciela ożywiają
stare sprzęty i zabytkowe wiatraki. Warto 
wsłuchać się także w magiczny stukot 
drewnianych mechanizmów oraz specy-
fi czny dźwięk ciętego powietrza przecho-
dzącego przez masywne ramiona drew-
nianych śmigieł. Jaka legenda wiąże się
z babim stawem znajdującym się nieopo-
dal muzeum? Co działo się w sercu wia-
traka, że młynarz nie wpuszczał tam na-
wet własnej żony? Dlaczego wzgórze, na 
którym stoją wiatraki, nazywano kiedyś
szubieniczną górą? Dlaczego w muze-
alnej kawiarence serwują eliksir młodo-
ści? O tym wszystkim z przyjemnością
opowie wam rodzina Jankowskich, gdy 
zawitacie w ich progi. 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA 

I MAREK JANKOWSKI
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Innowacyjność bez barier
Nowoczesne technologie powinny wspierać walkę z wykluczeniem społecznym grup, które są najbardziej na to narażone. 

Poprzez wyrównywanie szans i niwelowanie przeszkód w równej dostępności do usług możemy uczynić nasz świat bardziej 

przystępnym. Taka misja przyświeca startupowi Associated Apps, który opracował pierwszego na świecie inteligentnego asy-

stenta poruszania się wewnątrz obiektów użyteczności publicznej. Pomysłodawczynią aplikacji i zarazem współzałożycielką fi r-

my jest leszczynianka Magdalena Wawrzyniak. 

W jednym z centrów handlowych, 
w którym pracowała, Magda odpowia-
dała za wdrożenie udogodnień dla klien-
tów z różnymi niepełnosprawnościami. 
Okazało się jednak, że zwłaszcza w przy-
padku osób niedowidzących i niewido-
mych rozwiązania są mało praktyczne 
i mało pomocne. 
- Mapka napisana alfabetem 

Braille’a nie zniweluje problemu, ponie-
waż wiele osób niewidomych nie zna tego 
pisma. Zaczęłam zgłębiać temat i oka-
zało się, że skala problemu jest ogrom-
na. Na świecie jest prawie 255 milio-
nów ludzi z dysfunkcją wzroku, z czego 
37 milionów nie widzi w ogóle. Nisza na 
rynku dotycząca skutecznych rozwiązań
infrastrukturalnych sprawia, że miliony 
osób nie mogą czuć się bezpiecznie i nie 

mogą być samowystarczalne – zaznacza 
Magda.
Dwa lata temu Magda i jej życiowy part-

ner Rafał Polaszek postawili wszystko 
na jedną kartę. Rzucili pracę w korpo-
racjach i zaczęli szukać możliwości fi -
nansowania swojego pomysłu. Po 8 mie-
siącach współpracę podjął z nimi jeden 
z funduszy inwestycyjnych. Zaczęli za-
tem budować zespół. Zatrudnili progra-
mistów, szefa technicznego i eksperta, 
który analizuje projekt pod względem 
norm i użyteczności. Magda i Rafał na-
dają natomiast kierunek swojemu bizne-
sowi i dbają o jego rozwój. Efekt jest 
taki, że w kwietniu tego roku pierwsza 
aplikacja ich autorstwa, The Compass, 
zostanie ofi cjalnie udostępniona odbior-
com. Jej nadrzędną funkcją jest nawigo-
wanie użytkowników ze szczególnymi 

potrzebami wewnątrz budynków uży-
teczności publicznej, takich jak centra 
handlowe, dworce, hotele, lotniska czy 
muzea. 

- Z założenia aplikacja miała być dedy-
kowana osobom niewidomym i niedowi-
dzącym. Zdecydowaliśmy się zaprojek-
tować ją jednak w sposób inkluzywny, 
co oznacza, że odpowiada na potrzeby 
różnych grup społecznych. Będzie zatem 
pomocna także osobom poruszającym 
się na wózkach inwalidzkich, mającym 
spektrum autyzmu czy zespół Aspergera, 

a także ludziom starszym czy po prostu 
turystom – wyjaśnia Magda.

Działanie aplikacji jest bardzo proste 
i można je porównać do nawigacji sa-
mochodowej. Umożliwia wcześniejsze 
zaplanowanie trasy, która uruchamia się
po wejściu do budynku. System prowa-
dzi użytkowników do wybranych przez 
nich miejsc, optymalizując trasę w mo-
mencie gdy zabłądzą lub nie posłuchają
wskazówek. Aplikację można obsługi-
wać głosowo oraz manualnie. Wezwanie 
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za jej pośrednictwem pomocy lub tak-
sówki również jest możliwe.

- W planach mamy wdrożenie okularów 
mobilnych, które ułatwią użytkownikom 
komunikowanie się z aplikacją. Chcemy 
także wejść we współpracę z jednym 
z producentów smartwatchy, by przysto-
sować to urządzenie pod funkcjonowa-
nie naszej aplikacji. Naszym celem jest 
stworzenie w przyszłości robota, który 
po ulokowaniu smartfona w stacji do-
kującej, będzie woził użytkowników do 
każdego wybranego miejsca na tere-
nie obiektu. Teraz jednak zajmujemy się
wdrażaniem kolejnych funkcji do syste-
mu. Najnowszą z nich jest skomunikowa-
nie aplikacji z systemami bezpieczeństwa 
w budynkach pod kątem ewakuacji - opi-
suje Magda.

Jednak aby to wszystko zrealizować, 
fi rma potrzebuje kolejnego inwestora. 
Większość startupów przechodzi trzy 
rundy fi nansowania. Pierwszą, by mo-
gły rozpocząć działania, drugą, żeby 
mogły skomercjalizować pomysł i trze-
cią, żeby dokonać ekspansji. Associated 
Apps wchodzi obecnie w drugi etap.

- Szukamy kolejnego wspólnika, którego 
środki pozwolą nam zacząć opakowywać
nasz produkt marketingowo, powiększyć
zespół pracowników oraz skomercjalizo-
wać pomysł. Zależy nam, aby dokonać
realnej zmiany na świecie, a taką zmianę
można dokonać tylko działając na dużą
skalę. Chcemy zatem za jakiś czas wejść
na rynek europejski, a później świato-
wy. The Compass zainteresowani są już
Austriacy, którzy chcieliby zastosować
u siebie te rozwiązania. Bierzemy rów-
nież udział w programie, dzięki któremu 
będziemy mieć możliwość zaimplemen-
towania aplikacji w moskiewskim metrze
- wymienia Magda.

Jedną z opcji pozyskiwania środków 
fi nansowych są także różnego rodzaju 
konkursy dla startupów. W 2019 roku 
Associated Apps uzyskał tytuł Startupera 
Roku w konkursie organizowanym przez 
Total. W 2020 wygrał w konkursie Thing 
Big, w kategorii Think Social, organi-
zowanym przez UPC. Natomiast w ze-
szłym roku Magda i Rafał otrzymali  dru-
gą nagrodę w konkursie Huawei Startup 
Challenge. Za swoje największe osiąg-
nięcie jak do tej pory pomysłodawcy 
aplikacji uważają jednak zakwalifi kowa-
nie się do fi nałowej 18-ki w międzynaro-
dowym konkursie World Summit Award, 
w kategorii Inclusion & Empowerment, 
organizowanym przez ONZ. 

Na światowym rynku aplikacji mobil-
nych The Compass nie ma bezpośred-
niej konkurencji. Istnieją co prawda dwie 
podobne aplikacje, jednak nie są tak do-
kładne, ponieważ ich działanie oparte 

jest na systemie GPS, który wewnątrz 
budynku ma bardzo słaby sygnał.

- Dokładność nawigowania naszej apli-
kacji wynosi nawet do 30 centymetrów. 
Można powiedzieć, że nasza aplikacja 
pomaga normalnie funkcjonować, nato-
miast tamte pomagają jedynie przetrwać. 
Do tego nasz model biznesowy zakłada, 
że aplikacja jest darmowa dla użytkow-
ników, a naszym klientem jest właściciel 
lub zarządca obiektu. U konkurencji to 
użytkownik musi ponosić koszty i opła-
cać subskrypcję - tłumaczy Magda.

Stworzenie technologicznego startupu 
jest czasochłonne i wymaga dużych na-
kładów fi nansowych, ale nie jest niemoż-
liwe. Przykład Magdy i Rafała udowad-
nia, że jeżeli ma się wyznaczony cel, to 
można osiągnąć wszystko. Można nawet 
stworzyć aplikację, mimo że wcześniej 
nie miało się do czynienia z tą branżą. 

- Moim marzeniem było mieć biznes 
z misją, który będzie dokonywał realnych 
zmian i wyrównywał szanse. Jestem dum-
na, że dopięłam swego. Co prawda bywa 
pod górkę, trzeba bardzo ciężko praco-
wać i mierzyć się z przeciwnościami, jed-
nak w końcu czuję, że to, co robię, ma 
sens. W planach mamy już kolejne apli-
kacje, które będą ułatwiać życie innym
- kończy Magda.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: ASSOCIATED APPS
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Przedwiośnie...
… to wyjątkowy czas. Wraz z przyrodą budzą się w nas nowe nadzieje, a coraz 
śmielej świecące słońce napełnia nas energią witalną. Chyba w żadnym innym 
momencie roku nie czujemy się tak bardzo zależni od natury, której częścią jeste-
śmy. Usiądźmy pod drzewem i wdychajmy zapach ciepłego powietrza, niech wy-
pełni nam płuca. Zapomnijmy choć na chwilę o przemijającym czasie, o całym 
świecie. Pozwólmy sobie na to „szaleństwo”. 

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
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Jego życie to kulinarna podróż
Seref Ozalp pracował w wielu pięciogwiazdkowych restauracjach, zarządzając setkami osób. Współpracował z uznanymi na ca-

łym świecie szefami kuchni wyróżnionymi gwiazdkami Michelin. Serwowane przez niego dania, wyglądające jak kulinarne dzie-

ła sztuki, były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych konkursach. Gotował dla rodzin królewskich i polityków najpo-

tężniejszych państw. Od stycznia, w bistro „Ozalpowie” w Lesznie, można spróbować kuchni chińskiej w wykonaniu 

prawdziwego Masterchefa.

Seref urodził się w Turcji. Jako pomoc 
kuchenna pracował w hotelach już od 
14 roku życia. Tysiące kilogramów po-
krojonych warzyw nie zniechęciły go 
do realizacji planów o byciu wykwalifi -
kowanym szefem kuchni. Bogactwo tu-
reckich potraw, będące wynikiem sty-
kających się na jej terytorium tradycji 
kulinarnych Europy, Azji i Półwyspu 
Arabskiego, dało mu solidne podstawy 
i swobodę w łączeniu rozmaitych sma-
ków i składników. 
- Mając 20 lat, poleciałem do Wielkiej 

Brytanii, by szlifować swoje umiejętności 
u boku doświadczonych kucharzy. Można 
powiedzieć, że Turcja rozbudziła we mnie 
wyobraźnię kulinarną, natomiast pra-
ca na wyspach wyposażyła mnie w kon-
kretny warsztat. Pracowałem w Londynie 
w restauracjach takich hoteli, jak The 
Langham Hilton czy The Savoy. Uczyłem 
się komponować menu, sporządzać kosz-
torys i zarządzać dużymi zespołami pra-
cowników – wspomina Seref. 
W 2012 roku Serefowi zaproponowa-

no pracę w Azerbejdżanie w nowo po-
wstającym, luksusowym kompleksie 
Jumeirah Bilgah Beach Hotel. To był
przełomowy moment w jego karierze. 
Świetnie wywiązał się z prowadzenia 
kilku skupionych w obiekcie punktów 
restauracyjnych jednocześnie i zarządza-
niu personelem składającym się z po-
nad setki osób. Z precyzją rekrutował ku-
charzy do pracy i umiejętnie negocjował

ceny z dostawcami produktów. Stał się
łakomym kąskiem dla kulinarnych head-
hunterów i mógł przebierać w ofertach. 
Można powiedzieć, że był kimś w ro-
dzaju Magdy Gessler, ale przeprowadza-
jącym rewolucje z międzynarodowym 
rozmachem. 
- Seref potrafi  w czasie potrzebnym na 

wypicie herbaty sporządzić nowy zestaw 
dań dla każdej restauracji. Celnie rozpo-
znaje kulinarne gusta klientów i potra-
fi  je zaspokoić. Poznałam go w Wielkiej 
Brytanii, gdy przyjechał usprawnić orga-
nizację pracy hotelowej restauracji, któ-
rej byłam pracownikiem. Dzięki wprowa-
dzonym przez niego zmianom w pół roku 
z ostatniego miejsca w rankingu hoteli 
przesunęliśmy się na pierwsze. Mąż jest 
niesamowity, wchodzi, zarządza i z każ-
dym się dogaduje, ponieważ jest bezkon-
fl iktowy – opowiada Teresa, która poma-
ga mężowi w prowadzeniu bistro.
Seref pomagał otwierać lub wyciągać

z tarapatów restauracje między inny-
mi w takich krajach, jak Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Turcja, Włochy, 
Niemcy, Tunezja, Tajlandia, Malediwy, 
Wietnam, Korea Południowa, Malta.
- Ja i dzieci podróżowaliśmy wraz z mę-
żem, mieszkając mniej więcej po 2 lata, 
w każdym z tych państw. To była wspa-
niała przygoda. Dzięki temu mamy 
przyjaciół w wielu miejscach na świe-
cie. Dzieci chodziły do międzynarodo-
wych szkół i nauczyły się języków, ale 

przyszedł czas by podszkolić język polski 
i ustabilizować ich edukację. Zależało 
nam, by dzieci żyły w ojczyźnie które-
goś z nas. Poza tym, po latach ciągłych 
przeprowadzek, chcieliśmy zwolnić tem-
po i zapuścić korzenie w jednym miejscu. 
Padło na Leszno, moje rodzinne miasto 
– wyjaśnia Teresa.
Niezależnie od tego, czy podaje jedze-

nie w najlepszym hotelu na świecie, czy 
też w bistro na obrzeżach małego miasta 
w Polsce, Seref ma jedną zasadę – do-
brze karmić ludzi.
- Sześciokrotnie przyrządzałem posi-
łek dla brytyjskiej rodziny królewskiej. 
Miałem także okazję gotować dla mo-
narchów holenderskich i saudyjskich, 

a także prezydentów i gubernatorów wie-
lu państw. Ludzie dziwią się zatem, dla-
czego teraz prowadzę bistro w Lesznie 
i wykorzystuję zaledwie kilka procent 
swoich kulinarnych umiejętności. Dla 
mnie to nie jest żadna ujma, to po pro-
stu kolejny etap w życiu. Przyrządzanie 
potraw kuchni chińskiej, którą wraz 
z turecką uważam za najlepszą na świe-
cie, to dla mnie ogromna przyjemność. 
Skupiam się teraz na rozwijaniu mojego 
bistro i będę dążył do tego, by powstała 
sieć punktów z chińskim jedzeniem do-
brej jakości na wynos – wyjaśnia Seref.
- Nie ma dania, którego mój mąż nie 

potrafiłby przyrządzić - zdradza Teresa. 
- On jest fenomenem. Nigdy nie próbuje 
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Przepisy 

z lat 60-tych

Ciasta
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Placek kruchy z owocami

Składniki: 15 dkg mąki pszennej, 15 dkg cukru, 15 dkg masła, 2 jajka, owoce. 
Masło utrzeć do białości, zmieszać z mąką. Jajka ubić z cukrem i wszystko razem 
wymieszać. Rozwałkować do grubości ok. 1,5 cm i wyłożyć na suchą blachę. 
Ciasto przykryć owocami – połówkami śliwek, moreli, wiśniami lub czereśniami 
(wydrążonymi i odciśniętymi). Wstawić do gorącego piekarnika i piec około 40 min. 
Przed podaniem posypać cukrem-pudrem lub zalać stygnącą galaretką owocową.

Jabłecznik

Potrzebne składniki: 1 kg jabłek antonówek, 25 dkg mąki pszennej, 25 dkg cukru, 
4 jajka, pół paczki proszku do pieczenia, 1 olejek cytrynowy. Foremkę wysmarować
tłuszczem i wysypać tartą bułką. Jabłka pokroić w plasterki i wsypać do foremki. 
Jajka utrzeć z cukrem, dodać olejek i mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia 
dokładnie wyrobić. Ciasto wlać na jabłka i piec w średnio gorącym piekarniku 
1,5 - 2 godz. Po wyciągnięciu z piekarnika posypać cukrem-pudrem lub polukrować.

Sernik „Szybkościowy”

Składniki: 75 dkg niekwaśnego twarogu, 25 dkg ugotowanych i ostudzonych 
ziemniaków, 15 dkg margaryny „Palmy”, 35 dkg cukru, 6 jajek, trochę rodzynków 
i posiekanej skórki pomarańczowej, cukier puder do posypania. Twaróg i ziemniaki 
3 razy przekręcić przez maszynkę do mięsa. Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami. 
Białka ubić na sztywną pianę i wszystko razem wymieszać, dodając przepłukane 
rodzynki i skórkę pomarańczową. Masę wyłożyć do blachy lub tortownicy wy-
smarowanej margaryną i piec w gorącym piekarniku około 40 minut. Sernik po 
wyjęciu, póki jeszcze gorący, posypujemy na blasze cukrem-pudrem, który można 
wymieszać z wanilią.

Pierożki w półfrancuskim cieście

Potrzebne 4 szklanki mąki, ¼ kg margaryny, ¼ l śmietany, 20 g drożdży, sól, gałka 
muszkatołowa; na farsz kilka suszonych grzybów, ½ kg kiszonej kapusty, 2-3 łyżki 
oleju sojowego lub 1-2 łyżki smalcu, 2-3 jajka na twardo, 2 duże cebule, sól, pieprz. 
Mąkę przesiekać z margaryną, dodać śmietanę wymieszaną z drożdżami, sól i startą
gałkę, wyrobić, schłodzić przez 15 minut. Ugotować i zemleć grzyby, kapustę
udusić, zalewając wywarem z grzybów, po czym włożyć na rozgrzany tłuszcz i dusić
z podsmażoną w nim cebulą, aż stanie się szklista. Połączyć z usiekanymi grzybami, 
jakami na twardo, doprawić do smaku, wymieszać. Ciasto cienko wałkować, krajać
radełkiem lub nożem w kwadraty 5/5 cm, na każdy nakładać po trochę farszu 
i zalepiać na róg, zgniatając brzeg końcem widelca. Ułożyć na blaszce do pieczenia, 
posmarować jajkiem, nakłuć z wierzchu i upiec na jasnozłoty kolor.

potraw, ponieważ po zapachu potra-
fi  rozpoznać, jakiej przyprawy brakuje 
– dodaje.
Od żony Serefa (podczas gdy on scho-

wał się w kuchni, by przyrządzić dla 
mnie swoje specjały) dowiedziałam się
również, że ma on obsesję na punkcie 
porządku w miejscu pracy. Jego fartuch 
musi być codziennie uprany i odpraso-
wany, a jego kuchnia musi lśnić na ko-
niec dnia. W lodówce wszystko musi być
poukładane i pozamykane w pojemni-
kach, by zapachy jedzenia nie przenika-
ły się. Produkty, z których przyrządza 
dania, muszą być świeże i najwyższej 
jakości.
- Sporo się najeździliśmy po okolicy, by 

znaleźć odpowiadające Serefowi pro-
dukty. Wszystko kupujemy od lokalnych 
producentów, a w naszej kuchni nie sto-
sujemy glutaminianu sodu. Co dwa dni 
robimy chiński makaron, ponieważ nie 
znaleźliśmy gotowego produktu, który 
miałby zadowalający skład. Nie mamy 
na stanie zamrażalki, ponieważ nie uży-
wamy mrożonych produktów. Wszystko 
jest tak wyliczone, że starcza nam na bie-
żąco. U Serefa nie ma opcji, by podał na 

drugi dzień odgrzewane jedzenie. Przez 
lata zarządzania ogromnymi zespołami 
wypracował taką organizację pracy, że 
wie dokładnie, jak to zrobić, by nie mar-
nować jedzenia – wymienia Teresa.
Oczywiście zadałam również pytanie 

Masterchefowi o polską kuchnię. Z lek-
ką nieśmiałością przyznał, że nie jest jej 
wielkim fanem, ponieważ nie przepa-
da za tłustym jedzeniem. Jednak rolady 
teściowej i pierogi żony zajada zawsze 
ze smakiem. Docenia nasz kraj za węd-
liny, które uważa za jakościowo najlep-
sze na świecie. 
Zdecydowanie po polsku zostałam 

jednak ugoszczona przez Serefa i jego 
żonę Teresę. Było pysznie! Na pewno 
będę wracać do ich bistro ze względu na 
smaczne jedzenie, ale także ciepłą atmo-
sferę. Muszę przyznać, że urzekła mnie 
skromność Masterchefa, a jego szcze-
ry śmiech sprawił, że czułam się jak na 
obiedzie u starych znajomych.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA 

I ARCHIWUM PRYWATNE 
SEREFA OZALP
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Ocalić historię od zapomnienia
Łukasz Małkiewicz to człowiek wielu pasji. Aparat Zenith TTL, który dostał na komunię, zachęcił go do rejestrowania tego, co go

zachwyca. Z kolei kolekcjonowane przez niego stare pocztówki rozbudziły w nim chęć zgłębiania historii. W efekcie do odbior-

ców swojej sztuki stara się przemawiać nie tylko obrazem, ale także słowem, barwnie opisując losy uwiecznionych na zdjęciach 

miejsc. Jest ich sporo, ponieważ Łukasz - podążając za lokalizacjami z bogatą historią, architekturą oraz pięknym pejzażem - 

zwiedził już ponad 30 krajów. Na mapie trasy, którą przemierza, nie brakuje miejsc niedostępnych i opuszczonych. Urbex, czyli 

miejska eksploracja przestrzeni, dla których czas się zatrzymał, to dla niego fascynująca podróż z dreszczykiem.

„Zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko śla-
dy stóp” - to dewiza tych, którzy podą-
żają szlakiem opuszczonych miejsc i ich 
niesamowitych historii. Niełatwo namie-
rzyć te lokalizacje. Miłośnicy tej formy 
aktywności nie dzielą się takimi infor-
macjami na szeroką skalę, by uchronić
te miejsca przed aktami wandalizmu ze 
strony tych, którzy nie rozumieją idei 
urban exploration. Ta niekonwencjo-
nalna forma zwiedzania jest ryzykowna 
i niebezpieczna, ale podwyższony po-
ziom adrenaliny to dla Łukasza dodat-
kowy argument za podejmowaniem tego 
typu wyzwań. Skakanie przez płot, długi 
marsz po odludziu, omijanie punktów, 
które mogą być monitorowane oraz po-
konywanie przeszkód wewnątrz budyn-
ku – wszystko to wymaga wysiłku i od-
powiedniej sprawności fi zycznej.
- Jeszcze przed wyjściem z domu staram 

się przygotować na wielogodzinną eks-
plorację niedostępnych miejsc. Często 
jest tak, że po wejściu do naprawdę du-
żych obiektów spędza się w nich cały 
dzień, bo tyle właśnie zajmuje rozpo-
znanie celu i sfotografowanie najciekaw-
szych pomieszczeń. Oczywiście zdarzają
się obiekty, do których nie ma możliwo-
ści wejścia, ponieważ są w nich zamon-
towane czujniki ruchu, kamery bądź są
pilnie strzeżone. Niekiedy o takich nie-
spodziankach dowiaduję się dopiero na 
miejscu, po przebyciu setek kilometrów. 

Wtedy, niestety, trzeba się wycofać i po-
godzić ze zmarnowaniem czasu na przy-
jazd w takie miejsce – objaśnia Łukasz.
Rozkład opuszczonych budynków sta-

nowi dla Łukasza zaletę i wartość este-
tyczną. Odnajduje piękno we wnętrzach, 
które niejedno przeszły i niejedno wi-
działy. Uwielbia przysiąść i wyobrażać
sobie, co dawniej mogło dziać się w po-
mieszczeniu, które zostało porzucone.
- Jest coś fascynującego w tym, że by-

wam w miejscach, które za jakiś czas zo-
staną pochłonięte przez naturę lub prze-
kształcone przez człowieka, a ja mogę
uwiecznić je na fotografi i i w ten sposób 
zatrzymać pamięć o nich. Zdarza się, że 
gdy jadę ponownie w dane miejsce, to 
jest już za późno na ponowną eksplora-
cję, ponieważ zdewastowany obiekt zo-
stał rozebrany, a jego miejsce przejmu-
je zupełnie nowa inwestycja - tłumaczy 
Łukasz. 
Tak było m.in. w przypadku opuszczo-

nej bazy wojskowej znajdującej się na 
terenie wschodnich Niemiec, z której 
w 1939 roku startowały pierwsze samo-
loty w kierunku Polski.
- Ten ogromny pod względem wielkości 

obiekt zrobił na mnie kolosalne wraże-
nie. Zarośnięte trawą lotnisko, napisy, 
grafi ki, oryginalne murale z okresu II 
wojny światowej… fotografowałem go 
cały dzień - od świtu do zmierzchu. Teraz 
stawiają w tym miejscu osiedle. Cieszę

się zatem, że mam taki obiekt w swoim 
portfolio. Zdjęcia stanowią tło dla histo-
rii, którą chcę przyciągać obserwatorów. 
Dlatego na Facebooku można znaleźć
opisy moich podróży, które przygotowu-
ję na bazie tego, co przeczytam i  znajdę
w archiwach – mówi Łukasz.
Łukasz ma do opowiedzenia mnóstwo 

ciekawych historii, przez kilka lat zdołał
odwiedzić wiele interesujących miejsc. 
Był w opuszczonym ośrodku olimpij-
skim w Korei Południowej, w którym 

znalazł mnóstwo sprawnego sprzętu i ak-
cesoriów narciarskich. Natrafił na cmen-
tarzysko samochodów w Szwecji, które 
stało się już rezerwatem przyrody, ponie-
waż we wnętrzach aut gniazdują rzadkie 
okazy ptaków i owadów.
- Samochody są nierozgrabione, w nie-

których są jeszcze kluczyki w stacyj-
kach, a w bakach paliwo. W domu byłych 
właścicieli komisu, który znajduje się

Bohater artykułu na dachu leszczyńskich młynów.

Cmentarz samochodów w Szwecji.

Pałac w Glince.
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nieopodal, nadal stoi fortepian, a w sło-
iku leżą pieniądze – mówi Łukasz.
W Berlinie odwiedził opuszczoną salę

balową. Zaciekawiła go kobieta, która 

spacerowała wokół budynku. Po krót-
kiej rozmowie okazało się, że jest ona 
tancerką, która w tym miejscu uczyła się
tańczyć i która w latach 60-tych poznała 

w tym budynku swoją pierwszą miłość. 
Nie mogła wejść do środka, dlatego oglą-
dała to miejsce z zewnątrz.
- Gdybym wierzył w duchy, na pewno 

nie uznałbym tego za przypadek - przy-
znaje Łukasz.
Fotografował kompleks szpitalno-sana-

toryjnym Beelitz Heilstätten, w którym 
leczył się Adolf Hitler, a później ukrywał
Erich Honecker. 
- W tym miejscu najadłem się trochę

strachu, bo myślałem, że w opuszczo-
nej piekarni na terenie kompleksu zoba-
czyłem wisielca. Na szczęście okazało 
się, że był to powieszony strój młynarza, 
pod którym ktoś ustawił buty - wspomi-
na Łukasz.
W Lesznie najciekawszym obiektem 
do eksploracji były dla Łukasza sta-
re młyny, w których był kilkukrotnie. 
Niestety to, co było w nich najcenniej-
sze, zostało rozkradzione, a przestrzeń
zdewastowana.
- Zabytkowe mleczniki, czyli maszyny 

służące do rozdrabniania ziarna powinny 
trafić do muzeum, a nie na złom. Z dachu 
tego budynku rozpościera się najlepszy 
widok na miasto. Fotografowałem stam-
tąd balony, a wszyscy myśleli, że były to 
zdjęcia z drona - opowiada Łukasz.
Również w okolicach Leszna można 

natknąć się na ciekawe okazy. Łukasz 
upodobał sobie zwłaszcza opuszczone 
pałace w sąsiednim województwie dol-
nośląskim. Z jednym z nich wiąże się
niewiarygodna historia. Kilka lat temu 
Łukasz wrzucił do sieci zdjęcia ruin pała-
cu w Glince. Spodobały się one reżysero-
wi uniwersyteckiego teatru w Kalifornii 
do tego stopnia, że użył ich jako tła do 
jednej z wystawianych sztuk. Po jakimś
czasie Łukasz dostał propozycję od właś-
ciciela pewnych linii lotniczych, doty-
czącą napisania artykułu o opuszczonych 
dolnośląskich pałacach. Obszerny tekst 
w dwóch językach, z dużą ilością zdjęć, 
trafił na pokłady samolotów kursujących 

po Europie Zachodniej. Na artykuł na-
tknęła się grupa japońskich turystów. 
- Brama z sobolem oraz późnobaroko-

wa bryła rezydencji rodziny von Stosch 
w Glince tak ich urzekła, że postanowi-
li za wszelką cenę odwiedzić to miejsce. 
W końcu odnaleźli wioskę pod Górą
z bajkową bramą. Traf chciał, że podczas 
ich wizyty po raz kolejny fotografował to 
miejsce.  Japończycy pokazali mi wymię-
ty egzemplarz czasopisma z artykułem 
autorstwa kogoś, kto właśnie stał przed 
nimi - wspomina Łukasz. - Przebyli kilka 
tysięcy kilometrów, by zobaczyć zaroś-
nięty, dogorywający pałac, który u nas 
właściwie nikogo nie obchodzi. Może 
to chociaż w jakimś stopniu uzmysłowi 
nam, jak niezwykłej i unikatowej sztuki 
jesteśmy spadkobiercami - dodaje. 
Marzeniem fotografa jest zwiedzenie 

opuszczonych domów w Belgii i Francji, 
które uznawane są przez miłośników ur-
bexu za najciekawsze w Europie. 
- Ich wnętrza wyglądają jak muzea, ga-

raże wypełnione są luksusowymi samo-
chodami, a szkatułki biżuterią. W Polsce 
takie zjawiska nie mogłyby mieć miejsca 
– mówi Łukasz.
Ustalenie ich lokalizacji jest arcytrud-

ne, jednak Łukasz od lat tworzy i aktua-
lizuje swoje własne mapy opuszczonych 
miejsc i stara się docierać do najciekaw-
szych punktów.
Póki co szykuje się na podróż do Austrii 

i Włoch, gdzie w trudnych i wymagają-
cych alpejskich warunkach będzie miał
możliwość zwiedzania opuszczonych 
górskich fortyfi kacji z czasów I woj-
ny światowej, zamkniętych hoteli oraz 
ruin tajemniczych średniowiecznych za-
mków. W najbliższych planach Łukasza 
jest także wydanie albumu z pięknymi fo-
tografi ami Leszna wykonywanymi z dro-
na. Czekam na niego z niecierpliwością.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: ŁUKASZ MAŁKIEWICZ

Sala balowa w Berlinie. Oryginalny sowiecki mural w opuszczonej bazie wojskowej pod Berlinem.

Kompleks szpitalno-sanatoryjnym Beelitz Heilstätten w Niemczech.

Mlewnik w leszczyńskim młynie.
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Łączy ich różnorodność
Zespół Sunday Morning powstał na bazie zróżnicowanych inspiracji muzycznych jego członków. Twórczość formacji, złożona 

z wielu przeplatających się gatunków muzycznych tworzących harmonijną całość, jest jego znakiem rozpoznawczym. Po 6 la-

tach wypełnionych czerpaniem przyjemności ze wspólnego grania, popartych chęciami dalszego rozwoju, powstała płyta. Fani 

leszczyńskiego zespołu od 14 stycznia mogą delektować się zapisanymi na krążku dźwiękami będącymi podsumowaniem do-

tychczasowej muzycznej przygody zespołu.

Zespół Sunday Morning powstał w 2015 
roku. Inicjatorem stworzenia tej eklek-
tycznej formacji był Andrzej May, któ-
ry w zespole pełni funkcję perkusisty, 
a także jest odpowiedzialny za sprawy 
organizacyjne. Początkowo założeniem 
koncepcyjnym zespołu było gościnne za-
praszanie do wspólnego muzykowania 
zdolnych wokalistów oraz instrumen-
talistów. Repertuar stanowiły covery 
w skrupulatnie dopieszczonych i odmie-
nionych aranżacjach. W 2016 roku do ze-
społu dołączyła pochodząca z Kościana 
wokalistka Daria Kaczór-Boś oraz por-
tugalski klawiszowiec Iuri Gaspar, który 
od 2014 roku mieszka w Wolsztynie. Od 
początku powstania z zespołem związani 
są także gitarzysta i kompozytor utwo-
rów Przemysław Maćkowiak oraz grają-
cy na basie Sławomir Pluta. 
- Pamiętam, że przełomowym momen-

tem było przyniesienie przez Przemka na 
próbę melodii, do której napisał również
tekst. Tak rozpoczęła się nasza przygoda 
z utworami autorskimi. Później nawiąza-
liśmy współpracę z leszczyńską poetką
Sabiną Klak, która dostarcza nam sło-
wa do tekstów piosenek. Trochę je prze-
rabiam tak, by pasowały do mojej wraż-
liwości i by dobrze brzmiały z muzyką. 
Staram się je interpretować w taki spo-
sób, by wyrażały także moje emocje, po-
nieważ wtedy łatwiej jest je zrozumieć
odbiorcy - tłumaczy Daria. - Ja również
piszę teksty, ale nie są one aż tak poe-
tyckie, są bardziej dosłowne. Na naszej 
płycie, na której znajduje się dziewięć
utworów, do trzech z nich słowa napisał
Przemek, do trzech Sabina, a do pozo-
stałych trzech ja. Podzieliliśmy się zatem 
po równo – dodaje Daria.
Zaletą płyty (która nazywa się tak samo 

jak zespół, czyli „Sunday Morning”) jest 
duże zróżnicowanie pod względem styli-
stycznym. Wpływ na to mają odmienne 
charaktery i inspiracje muzyczne człon-
ków zespołu. Dzięki temu każdy utwór 
jest inny, w związku z czym każdy na 
płycie znajdzie coś dla siebie.
- Zanim się spotkaliśmy, każdy z nas był

osadzony w innym gatunku muzycznym. 
Iuri ukończył wyższą szkoły muzyczną
w Lizbonie w klasie jazzu, zatem wplata 
do utworów wiele wstawek jazzowych. 
Słychać w nich także miłość Przemka do 
rocka w postaci ciekawych rifów gitaro-
wych. Sławek natomiast jest strażnikiem 

jakości, potrafi  zatem skrupulatnie od-
naleźć to, co należy jeszcze poprawić. 
Andrzej słucha różnorodnej muzyki, za-
tem przemyca do naszych utworów to, 
co zainspiruje go w danym momencie. 
W naszym zespole mamy również sekcję
dętą, którą tworzą Rafał Gubański (sak-
sofony) i Damian Ruskowiak (trąbka). 
Nadaje ona dodatkowej energii wyko-
nywanym przez nas kompozycjom – wy-
mienia Daria.
Silny głos wokalistki doskonale współ-

gra z energetycznymi utworami zespołu, 
ale także pięknie brzmi przy wykonywa-
niu spokojniejszych numerów. Na płycie 
usłyszymy zatem brzmienia popowe, ro-
ckowe, jazzowe, a nawet funkowe. 
Na pierwszy singiel z premierowej płyty 

zespół wybrał utwór „Nie ma tam nic”, 
do którego słowa napisała Daria. Teksty 
piosenek są bardzo uniwersalne i traktu-
ją o tym, co jest najbardziej istotne dla 
każdego z nas. Materiał na płytę zespół
miał już gotowy znacznie wcześniej, ale 
jej wydanie opóźniła pandemia.
- Nie chcieliśmy startować z debiutan-

cką płytą w sytuacji, w której nie mogli-
śmy promować jej podczas koncertów. 

To kontakt z publicznością daje nam naj-
większą satysfakcję. Wykorzystaliśmy 
zatem ten dodatkowy czas na dopraco-
wywanie materiału, czyli dokładanie do-
datkowych smaczków i szlifowaniu szcze-
gółów – wyjaśnia Daria.
Członkowie zespołu podkreślają, że 

wspólne muzykowanie to ich pasja i za-
jęcie dodatkowe. Raczej nie myślą o tym, 
by zajmować się tym w pełnym wymia-
rze czasowym. Aczkolwiek życie zawo-
dowe części z nich również jest ściśle 
związane z muzyką. Daria i Przemek 
są nauczycielami muzyki, Rafał uczy 
w szkołach muzycznych, a Andrzej zaj-
muje się organizacją koncertów i wyda-
rzeń w Bibliotece Ratuszowej. Iuri, co 
dość zaskakujące, jest laryngologiem 
praktykującym w leszczyńskim szpitalu. 
- Za nasze największe osiągnięcie uwa-
żamy fakt, że udało nam się w końcu za-
rejestrować naszą pracę i wydać płytę. 
Tym bardziej, że z założenia miała być to 
tylko pamiątka dla nas, a stało się tak, 
że podjęliśmy współprace z wytwórnią. 
Dzięki temu nasza płyta jest dostępna do 
kupienia w salonach muzycznych w ca-
łej Polsce - mówi Daria. - Niezmiernie 

cieszy nas pozytywny odbiór naszej mu-
zyki. Podczas koncertu w Lipnie pozna-
liśmy małżeństwo, które usłyszało nas 
w radiowej trójce i tak im się spodobała 
nasza piosenka, że postanowili odszu-
kać nas w mediach społecznościowych. 
Zapoznali się z całością repertuaru i za-
uroczeni nim przyjechali na koncert. 
Znali na pamięć praktycznie wszystkie 
teksty naszych utworów. Takie sytuacje 
utwierdzają nas, że to, co robimy, ma 
sens. To bardzo budujące, gdy widzimy, 
że nasza muzyka trafi a do innych.
Zespół Sunday Morning aktualnie od-

bywa mini trasę koncertową promują-
cą płytę. W najbliższym czasie będzie 
można ich posłuchać na żywo 4 marca 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie, 
a 23 kwietnia zagrają w Śmiglu pod-
czas imprezy plenerowej. Ich utwo-
ry znajdziecie również na portalach 
streamingowych.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIE: FACEBOOK / 

SUNDAY MORNING
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Leszczyńska projektantka Renata Potrzeba rozkochała w  swoich kreacjach wiele artystek i  gwiazd show-biznesu. Tworzone 

z ogromną pasją unikatowe projekty wyróżniają się oryginalnymi tkaninami, ręcznie wykańczanymi detalami oraz nietypowy-

mi krojami. Sekret artystki tkwi w umiejętności idealnego dopasowania fasonu sukni do różnych typów kobiecej fi gury. Renata 

Potrzeba do perfekcji opanowała podkreślanie strojem atutów sylwetki i  ukrywanie jej mankamentów. Dzięki ciężkiej pracy, 

uporowi w dążeniu do celu oraz zaufaniu, którym obdarzają ją kobiety, Atelier Renata Potrzeba obchodzi w tym roku 20-lecie 

działalności. 

Rzeźbiarka kobiecych sylwetek

Zamiłowanie do szycia towarzyszyło 
Renacie od zawsze. Postanowiła się jed-
nak wykształcić w zawodzie kuśnierza. 
W latach 80-tych na wytwarzaniu wyro-
bów skórzanych dało się po prostu wię-
cej zarobić. Po nocach szyła dzieciom 
kostiumy na bale przebierańców i ubra-
nia dla znajomych. Czuła, że stać ją na 
wiele więcej.
-  Chęci i umiejętności miałam na zde-

cydowanie bardziej ambitne projek-
ty. Byłam rozżalona, że moja praca 
nie jest tak doceniana, jak powinna. 
Postanowiłam zatem zrobić coś, by po-
kazać, że zasługuję na szacunek i że po-
trafię zrobić coś więcej niż szycie spód-
niczek z rozcięciem na zamówienie. Tak 
doszło do stworzenia mojej pierwszej 
autorskiej kolekcji. Mogłam rozwinąć
skrzydła i pokazać wszystkim drzemiące 

w moich dłoniach umiejętności – wspo-
mina Renata.
Na swoim koncie ma m.in.: pokazy 

w Warszawie, współpracę z gwiazdami 
pokroju Justyny Steczkowskiej, Aldony 
Orman, Katarzyny Cichopek czy Olgi 
Bończyk, a także ubieranie uczestni-
ków dużych telewizyjnych produkcji, 
takich jak „Taniec z gwiazdami” i „Jak 
oni śpiewają”. Kilka lat temu miała także 
własny showroom w stolicy i wypoży-
czała kreacje do sesji zdjęciowych oraz 
teledysków. 
Sukcesy cieszyły, ale to nie był świat, 

w którym Renata chciała obracać się na 
co dzień. 
- Nie interesuje mnie bycie na świecz-

niku. Największą przyjemność sprawia 
mi etap tworzenia. Po prostu lubię szyć
sukienki i to mi wystarcza. Jestem typem 
introwertyka, dlatego z moją córką, która 
jest bardzo towarzyska, tworzymy zgrany 

duet. Ania robi to, do czego ja nie mam 
głowy, czyli zarządza fi rmą i jest w tym 
świetna. Dzięki temu mogę skupić się na 
swoim zadaniu – tłumaczy projektantka.
Renata od zawsze najlepiej czuła się

w kreowaniu mody wieczorowej, w ra-
mach którego mogła zaszaleć i rozwinąć
wachlarz swoich umiejętności. Mimo 
to kilka lat temu postanowiła skupić
się przede wszystkim na sukniach ślub-
nych, głównie z uwagi na rosnącą licz-
bę zamówień.
- Szycie sukien ślubnych jest zajęciem 

bardzo czasochłonnym. Musiałam zatem 
na coś postawić. Poza tym w pracowni 

krawieckiej nie można jednocześnie 
szyć z materiałów białych i koloro-
wych, ponieważ pyłki tkanin i nitki za-
nieczyszczają maszyny. Oczywiście nie 
zrezygnowałam całkowicie z szycia su-
kien wieczorowych, ale robię to przede 
wszystkim poza sezonem ślubnym. Mam 
wtedy trochę więcej czasu i daję odpo-
cząć oczom od wszechobecnej bieli – wy-
jaśnia Renata.
Panny młode z całej Polski, a nierzadko 

także z zagranicy, przyjeżdżają do lesz-
czyńskiego atelier, by Renata zaprojek-
towała i wykonała dla nich wymarzo-
ną suknię. Nic dziwnego, że to właśnie 
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Renacie powierzają zadbanie o swój wi-
zerunek w tym szczególnym dniu. Ona 
doskonale rozumie, jak ważne jest dla 
nich to, by wyglądać i czuć się wyjątko-
wo w dniu ślubu. Dlatego dokłada wszel-
kich starań, by spełnić ich oczekiwania 
i podkreślić nie tylko ich fi gurę, ale tak-
że osobowość.
- Staramy się jak najlepiej poznać ocze-

kiwania klientek. Potem, w procesie pro-
jektowania, dopełniam je swoim do-
świadczeniem i wyobraźnią. Często jest 
tak, że to, co podoba się przyszłej pan-
nie młodej, nie jest odpowiednie dla jej 
sylwetki. Moim zadaniem jest dobranie 
odpowiedniego fasonu do fi gury. Staram 
się spełniać marzenia kobiet i sprawiać, 
żeby w tym ważnym dla nich dniu czuły 
się wyjątkowo. Każda suknia, która wy-
chodzi spod mojej ręki, musi być zgodna 
ze mną, ponieważ jest moją wizytówką. 
Dlatego nie godzę się na wszystko, ale 
zawsze potrafię znaleźć jakiś kompromis 
– objaśnia Renata.
Projektantka stara się, by jej kreacje 

były o krok do przodu od tych modeli, 
które można znaleźć w standardowych 
salonach ślubnych. Skrupulatnie śledzi 
wszystkie najnowsze trendy w bran-
ży i namiętnie ogląda relacje ze świa-
towych wybiegów. Gdy widzi projekty 

innych, zawsze zastanawia się, co mo-
głaby w nich zmienić. Nie ma swojego 
ulubionego kreatora - najbardziej inspi-
rują ją faktury tkanin. Najszczęśliwsza 
jest, gdy może wykonać coś, czego jesz-
cze nigdy nie szyła. Zapewne mało kto 
wie, że ulubioną odskocznią od świata 
mody jest dla Renaty przerabianie sta-
rych mebli, a także praca w przydomo-
wym ogródku.
- Moim największym sukcesem jest to, 
że mogę spokojnie pracować, ponieważ
mam już ugruntowaną pozycję na rynku. 
Zawodowo jestem spełniona w stu pro-
centach – mówi.
Ostatnio w prasie znów zrobiło się o niej 

głośno ze względu na współpracę z mło-
dą wokalistką Sarą-Egwu James. Renata 
projektowała dla niej kreacje już na eta-
pie udziału w programie „The Voice 
Kids”. Uszyła dla niej również sukienkę
na występ w konkursie Eurowizji, a teraz 
dba o jej wizerunek sceniczny podczas 
wystąpień w telewizji. 
- Moja praca nadal sprawia mi ogromną

satysfakcję, zwłaszcza gdy widzę, że moje 
ubrania podobają się innym i że dobrze 
się w nich czują – kończy Renata.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA



30 # SPORT

FUTSAL
Futsalowcy powrócili po przerwie do rozgrywek ligowych StatscoreFutsal Ekstraklasy. 
Zawodnicy GI Malepszy Futsal Leszno radzą sobie ze zmiennym szczęściem. W pierw-
szym pojedynku rundy rewanżowej pokonali na własnym parkiecie drużynę Legii 
Warszawa 3:1. Porażką natomiast zakończył się wyrównany pojedynek derbowy 
w Pniewach.  Miejscowy Red Dragons pokonał ekipę z Leszna 4:2.
Drużyna GI Malepszy Futsal Leszno wywalczyła historyczny awans do 1/4 Pucharu 
Polski w Futsalu. W 1/8 fi nału leszczynianie pokonali ekipę LSSS Team Lębork aż 10:2. 
Gratulujemy i czekamy na ćwierćfi nały.

PIŁKA RĘCZNA
Od porażki rozpoczęli rundę rewanżową pierwszoligowi szczypiorniści Real Astromalu 
Leszno. Po dwóch połowach pojedynku widniał remis 25:25. W rzutach karnych lep-
si okazali się goście z drużyny SPR Bór Joynext Oborniki Śląskie. Złej passy nie udało 
się przełamać w kolejnym spotkaniu. Leszczynianie przegrali w Grodkowie z tamtej-
szym Olimpem 32:22.

SIATKÓWKA
UKS 9 Leszno wywalczył awans do fi nału wojewódzkich rozgrywek w kategorii ju-
niorek i juniorów młodszych. Jest to ogromny sukces, biorąc pod uwagę silną kon-
kurencję. W fi nale, gdzie startowały cztery zespoły, młodzi siatkarze mierzyli się z: 
Energetykiem Poznań, Jokerem Piła oraz UKS Jedynką Poznań. Niestety, nie udało się 
zdobyć miejsca na podium.

ŻUŻEL
W australijskiej Mildurze, na Olimpic Park Speedway, odbył się tradycyjny turniej Jason 
Lyons Solo Trophy 2022. Zawody wygrał Sam Masters. Reprezentanci byków zajęli ko-
lejno: Jaimon Lidsey 3. miejsce, a James Pearson 6.
Poznaliśmy termin Memoriału im. Alfreda Smoczyka. Jego 72. edycja odbędzie się 27 
marca. Organizator nie przedstawił jeszcze obsady zawodów.
Dobiegły końca prace związane z  montażem odwodnienia liniowego na torze 
w Lesznie. Po opuszczeniu placu budowy przez wykonawcę do prac przygotowują-
cych tor do sezonu przystąpi toromistrz. Przypomnijmy, że zamontowanie odwod-
nienia liniowego to jeden z niezbędnych wymogów przystąpienia do rozgrywek PGE 
Ekstraligi w roku 2022.

Sportowa ciekawostka
Okres transferowy od wielu lat dostarcza niemniej emocji, niż sezon żużlowy. Poniżej 
prezentujemy listę transferową zawodników Klubu Sportowego Unia Leszno z dnia 
30.11.1993 r.

BOKS
W Gostyniu odbył się turniej pod nazwą „Sobota Bokserska o Puchar Burmistrza 
Gostynia”. W zawodach udział wzięło blisko 80 zawodników i zawodniczek z 15 róż-
nych klubów, wśród nich reprezentanci Polonii 1912 Leszno. Swoje walki wygrali po-
loniści: Aniela Misiaczyk w kategorii kadet do 60 kg, Dawid Skorczyk w kategorii kadet 
do 54 kg, Aleksander Piasecki w kategorii kadet do 63 kg. Walki sparingowe stoczyły 
adeptki Anastazja Gała i Oktawia Jankowska.

FLORET
Doskonałe wieści napłynęły z Wrocławia, gdzie odbyły się fl oretowe Mistrzostwa Polski 
w kategorii juniorów. Złoty medal wywalczył KS AZS AWFiS Gdańsk. Srebrny medal 
przypadł IKS Leszno (w składzie: Adam Andrzejewski, Szymon Pacholczyk, Dawid Piosik 
i Gracjan Waściński). Medal z brązowego kruszcu zdobyła ekipa Polonii 1912 Leszno 
(którą reprezentowali: Maksymilian Kanci, Jan Nowak i Jakub Fogt).

PIŁKA NOŻNA
W bieżącym roku KS Polonia 1912 Leszno świętuje 110. urodziny. Podczas lutowej 
konferencji prasowej przedstawiono program imprez. W planach m.in.: organizacja 
Mistrzostw Świata drużyn polonijnych, mecz drużyny oldbojów Polonii z Legendami 
Lecha Poznań oraz turnieje dla dzieci i młodzieży. Podczas wydarzenia zaprezento-
wano także logo, które będzie towarzyszyć drużynie w tym roku. Logo nawiązuje nie 
tylko do klubowego herbu, ale też do minionych 110 lat oraz przyszłości. Jubilatowi 
życzymy samych sukcesów!

KOSZYKÓWKA KOBIET
Bardzo zacięte i emocjonujące spotkania mają za sobą koszykarki Pompax Tęczy Leszno. 
Udowodniły w nich, że doskonale czują się na dolnośląskich parkietach. Zwyciężyły 
w Zgorzelcu z miejscowym Citronex Basket 67:71 oraz w stolicy Dolnego Śląska z re-
zerwami ekstraligowej Ślęży Wrocław w stosunku 66:75.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Niezwykle waleczni, jak przystało na rycerzy, są koszykarze z Rydzyny. Rycerze bez-
litośnie rozprawiają się z kolejnymi rywalami w II lidze, zarówno u siebie, jak i na wy-
jeździe, notując wyniki odpowiednio: 105:87 z SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona 
Góra, 88:106 z Team-Plast Koszykarski Klub Oleśnica, 106:61 z KS Sudety Jelenia Góra 
oraz 72:85 z Zetkama La Nonna Doral Nysa Kłodzko.

Imię i nazwisko Suma transferu
Sławomir Rypień 200.000.000

Robert Mikołajczak 2.800.000.000
Krzysztof Mitura 200.000.000

Paweł Jąder 200.000.000
Dariusz Łowicki 1.800.000.000

Roman Jankowski 2.000.000.000
Zenon Kasprzak 2.000.000.000

Zbigniew Krakowski 300.000.000
Piotr Grycaj 200.000.000

Adam Łabędzki 3.000.000.000
Dariusz Baliński 300.000.000

Dane na podstawie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Państwowym w LesznieOPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Na nietuzinkową inwestycję składają się domki, które budowane są w technolo-
gii szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Wysoki standard osiedla let-
niskowego łączy w sobie jakość, trwałość i funkcjonalność. A tylko optymalne 
połączenie tych trzech czynników jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym 
przez klientów. 
Wiele osób chce dziś posiadać tak zwany second home nad jeziorem, a niepewna 

sytuacja sanitarna ograniczająca wyjazdy zagraniczne jeszcze bardziej wpływa na 
zainteresowane tego typu lokalami.
Dodatkowym atutem jest to, że realizowane osiedle nie ma jedynie charakteru „sy-

pialni”. Na zamkniętym i monitorowanym terenie posiadającym dostęp do jeziora 
znajdować się będą 33 domki letniskowe. Każdy z nich będzie miał dostęp do bie-
żącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją ogrzewania. Na 
powierzchni 34 metrów kwadratowych znajdzie się miejsce na dwie sypialnie, pokój 
z aneksem kuchennym, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo każ-
dy domek będzie posiadał 10-cio metrowy taras. Wygodę i strefę relaksu zapewni 
przestronny i przeznaczony do indywidualnego użytkowania teren wokół domku, 
który będzie mógł zostać także ogrodzony.  Domki są przekazywane kupującym 
w stanie deweloperskim (wnętrze) natomiast wykończone na zewnątrz. 
Osiedle doskonale podkreśli letniskowy charakter miejscowości. Do dyspo-
zycji właścicieli będzie kameralne kąpielisko z pomostem, a działający w są-
siedztwie klub żeglarski zapewni nie tylko sportowe i rekreacyjne zaplecze, ale 

i wspaniałe widoki. Do tej pory wybudowano 23 domki letniskowe, z czego jeszcze 
2 domki czekają na nowych właścicieli.
Ostatni etap prac to kolejne 10 domków, których ukończenie planowane jest la-

tem 2022 r.
W zależności od położenia odległość od domku do plaży będzie wynosić od 20 

do 200 metrów. 
Ceny zaczynają się od 320.000 złotych brutto za domek (w tym 23% podatku VAT).
Inwestycja realizowana przez spółkę K2 Nieruchomości jest przykładem coraz 

większej świadomości deweloperów i ich starań, by zaspokajać rosnące wymaga-
nia i życiowe potrzeby klientów. Ta inwestycja to odpowiedź na wszystkie Twoje 
potrzeby.

Piękny widok każdego dnia
Inwestycja fi rmy K2 Nieruchomości to kameralne, nowoczesne i nasłonecznione domki nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie. 

Dzięki niej wizja własnego obiektu letniskowego nad jednym z  najpiękniejszych jezior w  okolicy przestaje być marzeniem, 

a staje się rzeczywistością.

Biuro Sprzedaży 
Ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.domkiletniskoweboszkowo.pl
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Świat w pigułce
Niewinne oczy

Obraz Trzy postacie Anny Leporskiej nie 
jest być może najcenniejszym rosyjskim 
obrazem, ale z pewnością budzi uznanie. 
Na początku lutego został wypożyczony 
do Centrum Jelcyna w Jekaterynburgu, 
gdzie miał być ozdobą nowo otwartej ga-
lerii sztuki. Najwyraźniej obraz nie spo-
dobał się pewnemu mężczyźnie. Był to 
nowy pracownik, który już pierwszego 
dnia postanowił dorysować postaciom 
przedstawionym na obrazie… oczy. 
Sprawę niezwłocznie zgłoszono na po-
licję, która jednak odmówiła wszczęcia 
postępowania. Wówczas do akcji wkro-
czyli przedstawiciele ministerstwa kul-
tury, którzy decyzję funkcjonariuszy 
policji zaskarżyli do prokuratury gene-
ralnej. Finalnie śledztwo zostało wszczę-
te. Obraz jest warty około czterech mi-
lionów złotych. 

Szopa grozy
Chińscy funkcjonariusze sił porządko-

wych dokonali przeszukania leżącej na 
obrzeżach miasta Xuzhou zaniedbanej 
szopy. Okazało się, że we wnętrzu znaj-
dowała się przywiązana łańcuchem do 
ściany kobieta. Była to matka ośmiorga 
dzieci, jednak jej tożsamość nie zosta-
ła ujawniona. Podejrzewa się, że w szo-
pie przebywało znacznie więcej osób, 
którzy padli ofi arą handlarzy ludźmi. 
Prawdopodobnie kobiecie miały zostać
wycięte organy. 

W ostatniej chwili
Tunezyjska marynarka wojenna na po-

czątku lutego uratowała 163 uchodźców. 
Znajdowali się oni na łodzi, której stan 
był tragiczny. Prawdopodobnie nie uda-
łoby im się dotrzeć do brzegu, choć znaj-
dowali się tylko w niewielkiej odległości 
od tunezyjskiego miasta Sfax. Łącznie 
od początku roku udało się uratować po-
nad dwa tysiące migrantów.

Poświęcenie dla pracy
Merwan Yusuf to jemeński dziennikarz, 

który 6 lutego zginął podczas relacjo-
nowania walk między siłami rządowy-
mi Jemenu a bojówkami Huti. Prezydent 
kraju złożył rodzinie kondolencje, a tak-
że podkreślił, jak niebezpieczna jest pra-
ca dziennikarzy. Konfl ikt w Jemenie trwa 
już osiem lat, nieustannie ponad 80 pro-
cent mieszkańców zmaga się z gło-
dem oraz ubóstwem. Niektóre miasta, 
dawniej kilkusettysięczne, są obecnie 
opuszczone.

Zakładnicy
Belgijska policja podczas nalotu na plan-

tację konopii dokonała niecodziennego 

odkrycia. Okazało się, że w mieszkaniu, 
oprócz narkotyków, były przetrzymywa-
ne także 52 ptaszniki, 4 żółwie, 3 skor-
piony, 2 agamy brodate, 16 chrząszczy 
oraz pyton. W mieszkaniu znajdował się
ojciec i syn, którzy najprawdopodob-
niej wkrótce zostaną oskarżeni o znęca-
nie się nad zwierzętami oraz posiadanie 
narkotyków.

Kradzież i ugoda?
Wormhole to w dużym uproszcze-

niu platforma do wymiany kryptowa-
lut. Jest ona popularna w szczególności 
w Hongkongu, ale również w Europie. 
Na początku lutego padła ofi arą ataku 
hakerów, którzy ukradli kryptowaluty 
o wartości ponad 320 milionów dolarów. 
Administratorzy Wormhole zamieścili 
na stronie internetowej komunikat skie-
rowany do złodziei, w którym zapro-
ponowali ugodę oraz nagrodę za zwrot 
kryptowalut, a także informacje, w jaki 
sposób udało im się złamać zabezpiecze-
nia. Ataki hakerów w tym sektorze stały 
się w ostatnim czasie znacznie częstsze. 

Karygodna kara
Pewien trzynastoletni uczeń w Kenii 

postanowił zjeść trzy placuszki lokalne-
go ciasta, zamiast jednego, który został
mu przydzielony. Kilka dni później zo-
stał przyjęty do szpitala z licznymi rana-
mi, uszkodzeniem nerki oraz narządów 
płciowych. Zdaniem rodziców dziecko 
zostało wychłostane przez nauczycie-
la wężem hydraulicznym. Miała to być
kara za zjedzenie zbyt dużej ilości cia-
sta. Szkoła, odpierając zarzuty, twier-
dzi, że napaści dopuścili się uczniowie. 
Placówka została zamknięta do czasu 
wyjaśnienia sprawy.

Wrócił po latach
Funkcjonariusze kalifornijskiej policji 

podczas pełnienia rutynowych czynności 
zauważyli błąkającego się psa. Wyglądał
na chorego oraz zmęczonego, dlatego na-
tychmiast przekazano go odpowiednim 
służbom dla zwierząt. Okazało się, że 
pies jest zaczipowany i należy do pew-
nej kobiety, która zgłosiła jego zaginię-
cie 12 lat temu. Opiekunka Zoey przez 
ponad trzy lata poszukiwała psa, jednak 
w końcu, za radą policji, pogodziła się, 
że jej pupil został najprawdopodobniej 
porwany. 

Nowe prawo
Prezydent Federacji Rosyjskiej pod-

pisał ustawę nowelizującą kodeks kar-
ny. Od teraz za przestępstwo o charak-
terze pedofi lskim będzie groziła kara 
dożywotniego pozbawienia wolności 

w przypadku recydywistów. Najpóźniej 
do końca roku mają również zostać za-
ostrzone kary za pozostałe przestępstwa 
seksualne. 

Pani Prezydent
Xiomara Castro 27 stycznia została za-

przysiężona na stanowisko prezydenta 
Hondurasu. To pierwsza kobieta, któ-
ra stała się piastunem najważniejszego 
konstytucyjnego urzędu w kraju. Trzeba 
jednak przyznać, że jej prezydentura 
może być ciężka, ponieważ od kilku lat 
Honduras zmaga się z narastającą falą
przestępczości, a także dużą przemocą
względem kobiet. 

Dziadek
Ozzie był najstarszym gorylem, który 

od 1988 roku mieszkał w ogrodzie zoo-
logicznym w Atlancie w USA. Niestety 
pod koniec stycznia, w wieku 61 lat, 
zmarł. Stał się znany w 2009 roku, gdy 
dobrowolnie poddał się pomiarowi ciś-
nienia krwi, a przy tym zachowywał
się dość zabawnie. Ozzie każdego dnia 
przyciągał rzesze miłośników goryli. 
W ostatnich dniach życia był smutny, 
odmawiał posiłków, a także nie reago-
wał na zaczepki pozostałych goryli.

Ludzka ciekawość
W pewną niedzielę policja w Jokohamie 

otrzymała zawiadomienie, że bliżej nie-
znana osoba zamierza skoczyć z dachu 
pięciopiętrowego budynku. Zanim funk-
cjonariusze przybyli na miejsce, męż-
czyzna skoczył. Zdarzenie wzbudziło tak 
duże zainteresowanie, że pewna kobieta 
z trzeciego piętra postanowiła dokładnie 
przypatrzeć się akcji. Wychyliła się tak 
bardzo, że straciła równowagę i również
wypadła przez okno. Spadając, zahaczy-
ła o innego sąsiada, który piętro niżej 
także obserwował zdarzenie. Na domiar 
złego kobieta ostatecznie upadła na prze-
chodnia. Na szczęście wszyscy przeżyli.

Nowa waluta
Bułgaria do 2024 roku planuje wpro-

wadzić nową walutę. Lewy bułgar-
skie mają zostać zastąpione przez euro. 
Interesujące jest to, że rząd nie przewidu-
je okresu przejściowego, a stara waluta 
ma być akceptowana tylko przez pierw-
szy miesiąc po wprowadzeniu unijnych 
pieniędzy. Eksperci uważają, że jest 
to krok w dobrą stronę, który pozwoli 
uzdrowić bułgarski system bankowy. 

Makabryczne zdarzenie
Santiago to 15-latek uzależniony od 

gier komputerowych. Z powodu nałogu 
jego oceny w szkole uległy znacznemu 

pogorszeniu. Rodzice postanowili ukarać
go, odcinając dostęp do internetu oraz 
zabierając konsolę do gier. Santiago nie 
zaakceptował kary. Odszukał strzelbę
należącą do jego ojca, a następnie za-
bił matkę, a także 10-letniego brata. 
Następnie poczekał na ojca i również
jego zastrzelił. Ciała ukrył w szopie 
i przez kilka kolejnych dni grał na kon-
soli. Przerażającego odkrycia dokona-
li bliscy rodziny. Santiago przyznał się
do potrójnego zabójstwa, ale nie wyra-
ził skruchy. W Elche ogłoszono trzy dni 
żałoby. 

Samosąd
W połowie lutego na wschodzie 

Pakistanu rozwścieczony tłum ukamie-
nował mężczyznę, który miał rzekomo 
dopuścić się bluźnierstwa. Mieszkańcy 
małego miasteczka zarzucili mu spale-
nie Koranu, a także obelżywe nazwanie 
Mahometa. Ofi ara była chora psychicz-
nie i rzekomo wcześniej sprawiała wie-
le problemów oraz dopuszczała się licz-
nych wykroczeń. Przybyli na miejsce 
policjanci przerwali samosąd i prawdo-
podobnie uratowali życie mężczyźnie. 

Niebezpieczna gra?
Nikita Uvarov to 16-letni nastolatek 

z Rosji. Pod koniec roku został zatrzy-
many przez służby porządkowe po tym, 
jak rozdawał przechodniom ulotki z wi-
zerunkiem oraz hasłami pewnego mo-
skiewskiego anarchisty. Służby zatrzy-
mały jego telefon, w którym odkryto 
liczne wiadomości, z których miało wy-
nikać, że Uvarov planuje wysadzić sie-
dzibę federalnej służby bezpieczeństwa. 
Od kilku tygodni podobno uczył się two-
rzyć bombę, ale istotniejszy dowód był
inny. Okazało się, że Uvarov w popu-
larnej grze komputerowej Minecraft 
zbudował siedzibę FSB, a następnie ją
zdetonował. Nastolatek twierdzi, że jest 
niewinny, ale chętnie odbędzie grożącą
mu karę pięciu lat pozbawienia wolności. 

Smutny koniec ceremonii
W stanie Uttar Pradesh w Indiach od-

bywała się tradycyjna indyjska ceremo-
nia ślubna. Zaproszeni goście rozpo-
częli biesiadę, śpiewając oraz tańcząc. 
Znajdowali się jednak na cementowej 
pokrywie studni, która nie wytrzymała 
ich ciężaru. Ponad 15 osób wpadło do 
dziury, a aż 13 z nich poniosło śmierć.

KAMIL DUDKA
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Mąż do żony:
- Gdybym kiedyś miał funkcjonować tyl-
ko dzięki jakiejś maszynie, to proszę, od-
łącz mnie.
- Nie ma sprawy.
- Ej, co ty robisz? Zostaw ten router!

:)

Czym różni się dobra teściowa od UFO?
Podobno UFO ktoś widział. 

 :)

Syn do ojca:
- Tato, w telewizji mówili, że akcyza na 
alkohol i papierosy podrożeje. Czy to 
oznacza, że będziesz mniej pił i palił?
- Nie, to oznacza, że będziesz mniej jadł.

 :)

Wnuczka paraduje nago po mieszkaniu, 
a babcia przygląda jej się badawczo.
- Wnusiu, dlaczego ty chodzisz goła po 
mieszkaniu? 
- Babciu, to jest ekologiczna piżama - 
odpowiada wnuczka.
Babcia wieczorem wchodzi do kuchni 
nago, dziadek spogląda na nią zdziwio-
ny i pyta:
- A co ty taka goła po domu chodzisz?
- Wcale nie jestem goła. To jest moja 
nowa, ekologiczna piżama - tłumaczy 
babcia.
- Jakaś taka niewyprasowana.

 :) 

Dlaczego Pazdan nie ma znajomych na 
Facebooku?
Bo wszystkich zablokował!

:)

Spotykają się trzy bociany: stary, młod-
szy i najmłodszy. Rozmawiają o tym, jak 
spędzały ostatni tydzień.
- Ja uszczęśliwiałem staruszków 
w Krakowie - mówi stary.
- Ja uszczęśliwiałem trzydziestolatków 
w Warszawie - mówi młodszy.
- A ja straszyłem studentów w Poznaniu 
- mówi najmłodszy.

:)

Środek nocy. Małżonkowie leżą w łóżku. 
Mąż szepcze do żony: 
- Kochanie, poświntuszymy?
Żona zaspanym głosem:
- Głowa mnie boli, mam niskie ciśnienie.
Mąż odpowiada:
- Śpij, śpij, ja przez telefon rozmawiam.

:)

Spisywanie od jednego autora - plagiat.
Od dwóch - kompilacja.
Od trzech lub więcej - magisterka. 

:)

Przychodzi absolwent wyższej uczelni 
do biura pośrednictwa pracy i pyta:
- Czy jest jakaś praca dla absolwenta?
- Oczywiście, że tak! Pensja 5.000 zł, ko-
mórka i samochód służbowy.
- Pani żartuje?
- Sam pan zaczął...

:)

- Chciałbym kupić synowi długopis na 
urodziny - mówi klient do sprzedawcy.
- To ma być niespodzianka? - pyta zdzi-
wiony ekspedient.
- Tak, bo syn spodziewa się motocykla. 

:)

W pociągu jest wielki tłok. Pasażerowie 
stoją w przedsionkach. Nagle słychać 
krzyk z oddalonego przedziału:
- Lekarza! Czy jest tu jakiś lekarz?!
Z końca wagonu przez tłum ludzi prze-
ciska się lekarz. Po dotarciu na miejsce 
słyszy pytanie:
- Choroba gardła na sześć liter? 

:)

Rozmawiają dwaj kumple:
- Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje 
nowe porsche. Stało jej się coś?
- Jeszcze nie, zamknęła się w łazience. 
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Instagramerka i youtuberka, która w sieci znana jest pod 

nickiem @maryeeken. Do tworzenia fi lmów na platfor-

mę YouTube zainspirował ją jej chłopak, któremu pomaga 

przy tworzeniu lifestylowego kanału o nazwie „Weź wdech”. 

Widzowie w internecie mogą obserwować jej codzienne ży-

cie, w którym ważną rolę odgrywają zwierzęta. Marii (tak 

nazywają ją najbliżsi) wraz ze swoim partnerem posiadają 

wesołą gromadkę, w której skład wchodzą: pies, tchórzofret-

ka, trzy koty oraz trzy konie. Rytm dnia wyznacza jej praca 

w biurze oraz stajenna rutyna, która jest codziennym obo-

wiązkiem, ale także przyjemną odskocznią. Podróżowanie, 

jazda konna, nagrywanie fi lmów i  próbowanie wciąż no-

wych rzeczy jest tym, co sprawia jej największą przyjemność. 

Ostatnio polubiła również konie mechaniczne i zaczęła uczyć 

się jeździć na motocyklu enduro. Marii czuje się scenarzyst-

ką własnego życia, dlatego robi wszystko, by fi lm z nią w roli 

głównej był niesamowitą przygodą i podróżą – najlepiej do-

okoła świata.

Mariola Kenkel 
Dzień lubię zaczynać od…  

… długiego picia kawy i zdrowego śniadania.

Moje miejsce na ziemi to... 

… czuję się dobrze w wielu miejscach, jednak najbardziej czuję się sobą w otoczeniu 
natury, zwierząt i pięknych widoków.

Marzę o...

…lista moich marzeń jest długa i bardzo zmienna. Jednak na ten moment 
marzę, by wyjechać dokądkolwiek, najlepiej na jak najdłużej i jak najdalej. 
Fajnie, gdyby były tam palmy i ocean. Oczywiście - jak zapewne obecnie 
większość osób - marzę, bym mogła tę podróż odbyć swobodnie, tak jak 
kiedyś…

Mój najpiękniejszy dzień w życiu, to... 

… czy jeśli ten dzień nie przyszedł mi do głowy od razu, to oznacza, że jeszcze się nie 
wydarzył? Na pewno było wiele pięknych chwil w moim życiu, ale najwyraźniej ta naj-
piękniejsza jeszcze przede mną.

Gdybym mogła być kimkolwiek bym 
chciała, byłabym...

… najlepszą wersją samej siebie. To mój cel, do którego dążę. Jednak gdy-
bym miała magiczną moc, skróciłabym sobie tę drogę. 

Kocham zwierzęta za…

… chyba po prostu za to, że są zwierzętami, a nie ludźmi. Chcę przez to po-
wiedzieć, że doceniam w nich ich jasny sposób komunikowania, szczere 
uczucia i to, że nigdy nie mają złych zamiarów. W ich świecie wszystko jest 
mniej skomplikowane.

Moje życiowe motto, to… 

… „nic nie dzieje się bez przyczyny”. Niezależnie od tego, czy tyczy się to 
tych dobrych, czy złych rzeczy. Sztuką jest natomiast nauczyć się wyciągać 
z nich odpowiednie wnioski.

Za 10 lat...   

…chciałabym mieszkać z moim mężem (którym, mam nadzieję, zostanie 
mój obecny partner) oraz dziećmi w pięknym domu w otoczeniu przyrody 
i widokiem na przydomową stajnię. Mam nadzieję, że będę czuć się speł-
nioną i szczerze szczęśliwą kobietą. Ciekawe. czy nadal będę nagrywała fi l-
my na YouTube?

Gdy mam chwilę tylko dla siebie, to...    

… gdy jestem w domu, uwielbiam brać długą kąpiel w wannie i urządzać 
sobie domowe SPA. Natomiast jeżeli chodzi o chwile spędzane poza do-
mem, to najchętniej wychodzę na spacer do lasu z moim psem. Kocham 
wsłuchiwać się w odgłosy natury, bo one bardzo mnie relaksują.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Drogi Baranie, marzec może okazać się miesiącem przełomowym dla Twojej kariery zawodowej. Aby 
tak się stało, powinieneś wykorzystać sprzyjający czas, wykazać się inicjatywą. Przyda się rzeczowe, 
konstruktywne podejście. W  tej kwestii możesz też liczyć na wsparcie przełożonych oraz najbliższych. 
Kosmiczna aura będzie Cię też wspierać w sprawach uczuć i rozwoju duchowego. Jeśli jesteś samotnym 
Baranem, to najprawdopodobniej zaczniesz szukać kogoś, z kim mógłbyś dzielić życie lub choćby miło 
spędzać czas. Powinieneś za to uważać w  sprawach fi nansowych, ponieważ czekają Cię niespodzianki 
i  to niekoniecznie tylko miłe: nieplanowane wydatki, straty. Warto też wykorzystać marzec, aby pozbyć 
się szkodliwych przyzwyczajeń: porzucić nałogi, szkodliwy jadłospis i  styl życia. Uda się, jeśli tylko się 
postarasz.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, bieżący miesiąc otworzy przed Tobą wiele nowych drzwi, jeśli tylko otworzysz się na inne 
od stereotypowych sposoby postępowania. Cenisz tradycję, czujesz się bezpiecznie, gdy naśladujesz tra-
dycyjne metody. Teraz nadeszła pora, byś odrzucił to, co się nie sprawdza. Możesz wybrać się w podróż 
życia lub po prostu zrobić rachunek sumienia oraz narysować mapę myśli i pragnień, by wyruszyć w du-
chową podróż po marzenia. Marcowa energetyka gwiazd będzie Cię wspierać w sprawach zawodowych 
oraz fi nansowych. Jeśli jesteś samotnym Bykiem, to możesz liczyć na nowe, ekscytujące znajomości. Jeśli 
natomiast pozostajesz w  stałym związku, to bardzo prawdopodobne, że postanowisz stać się bardziej 
niezależny i więcej uwagi poświęcić dbałości o swoje potrzeby emocjonalne, nawet za cenę niezadowo-
lenia ze strony partnera.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, marzec to dla Ciebie świetny czas, by odpocząć, zregenerować się, zmienić styl życia 
na zdrowszy i  lepiej odpowiadający Twoim potrzebom duchowym. Jeśli nie zadbasz o  swoje zdrowie, 
to wkrótce okaże się, że nie masz na nic siły i  wszystko się posypie. Otaczająca Cię aura kosmiczna 
będzie także sprzyjać rozwojowi wewnętrznemu, kursom i  podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych. 
W  pozostałych sferach życia optymalnie byłoby utrzymywać stan harmonijnej równowagi. Jeśli jesteś 
samotnym Bliźniakiem, to masz szansę odkryć, co blokuje tę sferę życia. Jeśli jesteś w  stałym związku, 
to możesz odkryć, co zrobić, aby ożywić rutynę. Uważaj również na fi nanse; więcej oszczędzaj, mniej 
wydawaj, poszukaj nowych dróg zarobkowania. 

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, dla Ciebie marzec to przede wszystkim czas nieustannych konfrontacji ze światem. 
Od Ciebie zależy, czy wyjdziesz z  tego z  tarczą, czy na tarczy… To doskonała okazja do rozwijania 
naturalnych talentów i  rozwoju duchowego. Niemniej w  związku z  tym w  sferze codzienności czekają 
Cię dość stresujące chwile, a  o  kompromisy wcale nie będzie łatwo. Postaraj się o  otwartość umysłu 
oraz nie poddawaj się zmienności emocji, pamiętając, że emocje raz przychodzą, raz odchodzą niczym 
woda… Marcowa energetyka będzie wspierać Twoje decyzje w sprawach uczuć oraz zdrowia. Warto też 
zrobić rachunek zysków i strat, by podjąć sensowne i korzystne działania w sferze fi nansów. 

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, przed Tobą czas romantycznych uniesień. Marcowa aura kosmiczna będzie sprzyjać 
partnerstwu, cieszeniu się bliskością duchową i fi zyczną. Warto poświęcić więcej czasu, by pielęgnować 
związek. Samotne Lwy mogą poznać kogoś interesującego lub zdecydować, że jednak dadzą szansę 
komuś, kogo znają od lat. Bardzo ostrożnie podchodź jednak to zdrowia: nie zapominaj o  regularnych 
treningach, zdrowym jadłospisie, regularnym wypoczynku. Dopiero koniec miesiąca sprawi, że Twoja 
naturalna odporność wzrośnie. W tym miesiącu warto postawić też na rozwój duchowy oraz rozwijanie 
naturalnych talentów czy podnoszenie kwalifi kacji zawodowych. 

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, w  marcu postaw na rozwój w  dwóch sferach życia: karierze i  partnerstwie. Nie bój się 
trudnych rozmów, nie ulegaj też presji partnera czy współpracowników, a  nawet szefów. W  pracy 
słuchaj uważnie, ucz się na błędach, rozwijaj umiejętności i  ufaj podszeptom intuicji. W  relacjach 
natomiast przyda się więcej luzu, spontaniczności i młodzieńczego wdzięku. Dzięki temu poczujesz się 
nie tylko potrzebna, ale kochana i  radosna, bo kochasz. Marzec może się okazać wyzwaniem w  sferze 
zdrowia oraz fi nansów. Oszczędzaj więc siły, wysypiaj się, nie rezygnuj z  aktywności fi zycznej mimo 
humorzastej marcowej aury. Nad fi nansami zapanujesz znacznie efektywniej, gdy tylko przestaniesz się 
zamartwiać, czy na wszystko Ci starczy...

Waga (23.09 - 22.10)
Droga Wago, marzec może przynieść wiele zmian w  osobistej sferze życia. Być może przyjdzie Ci 
pożegnać kogoś bliskiego, może zmienisz miejsce zamieszkania. Choć te wyzwania okażą się trudne, 
a  nawet bolesne, to z  czasem zrozumiesz, że były konieczne, abyś rozwijała swój osobisty życiowy 
potencjał. Aura energetyczna będzie Ci też sprzyjać w rozwijaniu Twoich ukrytych talentów duchowych. 
Masz szansę rozwijać zdolności magiczne, pogłębiać wiedzę ezoteryczną, zgłębiać zagadki Bytu lub po 
prostu wsłuchać się w siebie i zdecydować, co dalej… Postaraj się też z troską podejść do zdrowia, nie 
lekceważ najsłabszych nawet przejawów słabości. Wrażliwości często towarzyszy wyostrzona intuicja, 
dzięki której możesz uniknąć przykrych niespodzianek.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, marzec zaliczysz do udanych, jeśli tylko zechcesz potraktować go jak początek nowego 
etapu w  życiu. Co było, minęło. Jest tylko tu i  teraz, a Ty jesteś kowalem swego losu. Wydarzy się to, na 
czym skupisz swoją uwagę. Osiągniesz sukces, jeśli tylko powściągniesz wewnętrznego terrorystę, nie po-
zwalając mu wykorzystywać innych do własnych celów.. Kosmiczna aura będzie Cię też spierać w relacjach 
partnerskich i  rodzinnych. Warto wykazać się troską, zaangażowaniem i poświęcić więcej czasu tym, któ-
rych szczerze kochasz. Uważaj jednak, aby wzrostu poczucia własnej wartości i sił życiowych nie roztrwonić 
na kaprysy lub zniszczyć przez skłonność do ryzyka. Jeśli jesteś samotnym Skorpionem, to będziesz miał 
szansę na nowe znajomości. Czas pokaże, co z nich wyniknie...

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, w  centrum Twoich zainteresowań znajdą się sprawy fi nansowe oraz towarzyskie. 
Marcowa aura kosmiczna sprawi, że znajdziesz rozwiązanie męczących Cię do miesięcy problemów 
bytowych. Co prawda nie będą to jeszcze zwycięstwa ostateczne, ale pozwolą nieco odetchnąć przed 
kolejnym etapem pełnym wyzwań. Oszczędzaj siły, dbaj o siebie, bo osłabienie i stres łatwo przyciągają 
chorobę. W towarzyskiej sferze życia sporo się będzie działo, zatem korzystaj i ciesz się tym. Możliwe, że 
poznasz osobę, z którą połączy Cię przyjaźń. Możliwe też, że nowe znajomości przyczynią się do rozwoju 
Twojej kariery. Masz zielone światło także w miłości, choć Twoja niechęć do wiązania się już na starcie 
może wszystko zniweczyć...

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, marzec może okazać się dość skomplikowany we wszystkich Twoich sferach życia. 
Z  jednej strony zewnętrzne sprawy będą iść swoim torem, jeśli tylko tak postanowisz. Z drugiej jednak 
marcowa aura wprawi Cię w  dziwne nastroje melancholii, zdecydowanie wzmacniając naturalne 
skłonności do pesymizmu. Taki stan rzeczy niewątpliwie rozwinie intuicję oraz twórczą stronę Twojej 
osobowości. W sprawach życiowej codzienności przyniesie jednak duchowy zamęt, poczucie zagubienia 
i  zwątpienie. Jeśli postanowisz zmienić kierunek, zrób to. Uważaj na swoje zdrowie, nie forsuj się 
i  dbaj o  równowagę między wypoczynkiem oraz pracą. Nie odsuwaj się też od najbliższych; chcą Ci 
pomóc, lepiej Cię zrozumieć. niby wszystko idzie dobrze, ale odczuwasz duchowy ucisk i  nie widzisz 
rozwiązania...

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, marzec może okazać się niezwykle twórczy. Oto przed Tobą stoją liczne wyzwania, 
dzięki którym przekonasz się, jak wysoko cenisz niezależność i  ile jesteś gotów dla niej poświęcić. 
Dlatego w  sprawach zawodowych postaraj się szukać kompromisów i  nie obnosić z  krytyką. Z  kolei 
w sprawach uczuciowych wykaż się dyplomacją, delikatnością i empatią względem partnera i bliskich, 
których kochasz. Możliwe, że zdecydujesz się też na okresową izolację i samotność. Warto realistycznie 
podejść do wydatków i  nie ryzykować, bo skończy się to stratami, które trudno będzie wyrównać. 
Ponieważ marzec może być stresujący, warto zadbać o  równowagę wewnętrzną i  zatroszczyć się 
o jadłospis bogaty w składniki odżywcze. 

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, marzec to dla Ciebie przede wszystkim czas dla miłości, partnerstwa i rozwoju duchowego. 
Roztaczasz wokół siebie niemal magiczną aurę, dzięki czemu przyciągasz do siebie odpowiednie osoby. 
Bez większego trudu możesz tworzyć okoliczności sprzyjające ważnym dla Ciebie sprawom. Jeśli zostały 
jeszcze jakieś niezałatwione sprawy z przeszłości, to jak najszybciej się z nimi uporaj. Jeśli nie, ruszaj na 
podbój świata - tego swojego wewnętrznego też! - i buduj swoje królestwo, także w domowych piele-
szach na 30 metrach kwadratowych bez balkonu. Komu jak komu, Tobie nie trzeba wyjaśniać, jaką moc 
sprawczą mają wyobraźnia i nieugięta wiara… 
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DATA NAZWA WYDARZENIA

1 marca, godz. 9 Szkolenie „Zmiany podatkowe i zagadnienia problemowe związane z Nowym Polskim Ładem”, siedziba RIPH w Lesznie, 55 Pułku Piechoty 34 

1 marca, godz. 17 Koncert „Żołnierze niezłomni. Podziemna Armia powraca”, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

4-6 marca Coobiecy weekend, kawiarnia Cooperatiwa, Leszno, ul. Bracka 14

5 marca, godz. 19 Wieczór z muzyką na żywo, No1 B&B, Leszno, ul. Słowiańska 30 

6 marca, godz. 12 X Bieg Tropem Wilczym, plaża w Górznie

6 marca, godz. 17 Dzień kobiet „Całuję twoją dłoń Madame”, sala wiejska w Święciechowie, ul. Dojazdowa 7

8 marca, godz. 16 Pokaz eko-mody, Stowarzyszenie „Echo”, Leszno, ul. Krasińskiego 30

12 marca, godz. 18 Koncert Joanny Aleksandrowicz, Pałac w Pawłowicach

12 marca, godz. 18 Spotkanie autorskie z Justi Guziak, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

13 marca, godz. 10 Gminny Dzień Kobiet w Krzywiniu, wiatrak Koźlak oraz Hala Widowiskowo-Sportowa

16 marca, godz. 10.30 Muzealna Kołysanka: Ty, dziecko i kojąca moc sztuki – Dawna recepta na zero waste, Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31

17 marca, godz. 17 Czwartki w Muzeum. O kulturze z niespodzianką kulinarną – Natura na dawnej wsi, Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31

19 marca, godz. 10 Dzień otwarty w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych oraz Dziennym Domu Opieki Medycznej, Leszno, ul. Grzybowa 4

19 marca, godz. 11 Xojo CODEmeet - Warsztaty dla młodych programistów, Inkubator przedsiębiorczości w Lesznie, ul. Geodetów 1

20 marca, godz. 16 Niedziele w Muzeum – Dawne wyposażenie kościoła św. Krzyża i jego fundatorzy, Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31

21 marca, godz. 11 Wykład „Art-Brut – Sztuka na marginesie”, Galeria MBWA,  Leszno, ul. Leszczyńskich 5

27 marca, godz. 16 Integracje rodzinne – Jak dawniej ubierały się dzieci, Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31
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