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Wycofane aplikacje

LESZNO > Z początkiem nowego roku Urząd Miasta Leszna zrezygnował z obsługi dwóch 
aplikacji, z których dotąd można było korzystać opłacając postój w Strefie Płatnego 
Parkowania, na terenie Leszna. Chodzi o aplikacje: SkyCash i CityPark. Zmiany w mobil-
nych aplikacjach wynikły ze zmniejszenia kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania. 
Cieszyły się one bardzo słabym zainteresowaniem ze strony kierowców, generując przez 
to małe wpływy do SPP. W dalszym ciągu natomiast parkujący będą mogli korzystać 
z pozostałych, czterech aplikacji: mPAY, ePark, moBILET i AnyPark.

Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk
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Wyróżnienia starosty 

POWIAT LESZCZYŃSKI > W trakcie koncertu noworocznego, zorganizowanego w sali 
Toscania we Włoszakowicach, starosta leszczyński, Jarosław Wawrzyniak podsumo-
wał mijający rok działalności powiatu leszczyńskiego i wręczył wyróżnienia oraz tytuł 
"Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego". Michał Prałat (Przedsiębiorca Roku), Mikołaj 
Kostaniak (Społecznik Roku), Zespół Pieśni i Tańca "Marynia" (Regionalista Roku), Zespół 
Tańca Ludowego "Moraczewo" (Regionalista Roku) oraz Ludowy Klub Sportowy 
"Błękitni" Niechłód (Sportowiec Roku), otrzymali od starosty wyróżnienia za działalność 
na rzecz mieszkańców i promocję powiatu. Natomiast tytuł "Zasłużony dla Powiatu 
Leszczyńskiego" otrzymała Lucyna Sroczyńska. W  części artystycznej uroczystości, 
przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Blue Brass Band" 
z Włoszakowic z towarzyszeniem zespołu "Bedrock Blues" oraz mażoretki "Twins" rów-
nież z Włoszakowic. 

Uroczystości na leszczyńskim Rynku

LESZNO> Jednym z elementów obchodów 103. rocznicy powrotu Polski do macierzy 
były uroczystości, które z udziałem pododdziałów Wojska Polskiego odbyły się 17 stycz-
nia, na leszczyńskim rynku, a także festyn dla mieszkańców miasta, przy ulicy Wolności. 
Obchody na rynku odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a ich zwięczeniem 
był Apel Pamięci oraz salwa honorowa oddana przez żołnierzy 4. Zielonogórskiego Pułku 
Przeciwlotniczego. Podczas ceremonii uczczenia rocznicy 17 stycznia 1920 roku, prezy-
dent Leszna Łukasz Borowiak mówił: "Moim zdaniem, było to jedno z najważniejszych, 
jeśli nie najważniejsze wydarzenie w historii Leszna, dlatego na początku pełnienia prze-
ze mnie urzędu prezydenta postanowiłem, żeby obchody rocznicy były największym 
świętem miasta". W uroczystościach brał udział również minister Jan Dziedziczak, który 
w swojej przemowie podkreślił, iż "Wolność, która została nam dana, została także zada-
na. Musimy dbać o naszą ojczyznę, kultywując pamięć o przeszłości". Natomiast wojewo-
da wielkopolski Michał Zieliński, powiedział: "Chylę czoła przed tymi, którzy w tych cza-
sach, wykazali wielką odwagę, ryzykując wolnością, zdrowiem i życiem". Uroczystości na 
rynku, zostały poprzedzone mszą świętą w Bazylice Św. Mikołaja oraz złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego, następnie pod zbiorową tablicą 
w Kwaterze Powstańców Wielkopolskich, na grobie Bronisława Świderskiego oraz pod 
Pomnikiem Wdzięczności przy Placu Kościuszki.

Zdjęcie: www.powiat-leszczynski.pl Zdjęcie: Mateusz Gołembka
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REKRUTACJA TRWA!
The International School of Leszno

ul. Grunwaldzka 1A (pawilon „Piątka”)
Tel: 575 350 160

Mail: sekretariat@isleszno.pl
Godziny otwarcia: 6:30-17:00

Szkoła wielu możliwości
Od 1 września 2023 roku rozpoczyna swoją działalność pierwsza międzynarodowa szko-

ła w  Lesznie, która będzie mieścić się w  pawilonie „Piątka” przy Grunwaldzkiej 1A. The 

International School of Leszno to placówka, która będzie stawiać na wszechstronny rozwój pod-

opiecznych i stwarzać im warunki do doświadczania wielu różnych aktywności. Obowiązywał będzie w niej program nauczania 

Cambridge, który został stworzony na bazie angielskiej podstawy programowej - uznawanej za najlepszą na świecie.

System ten obejmuje dzieci od 5 do 14 
r. ż. Co warte podkreślenia, szkoła bę-
dzie uwzględniała jednocześnie polską
podstawę programową MEN. Uczniowie 
prowadzeni będą więc dwutorowo. 
Międzynarodowa szkoła będzie gwaran-
tować nie tylko większy zakres nauki ję-
zyka angielskiego (ok. 800 lekcji w cią-
gu jednego roku szkolnego), ale przede 
wszystkim inny tok nauczania. Taki, któ-
ry w najbardziej możliwy sposób wyko-
rzystuje potencjał dziecka oraz jest gwa-
rantem jego sukcesów edukacyjnych.

Program nauczania Cambridge poza 
przyswajaniem podstawowej wiedzy ma 
celu przede wszystkim stymulację ucz-
niów do rozwijania talentów, sumienne-
go zdobywania wiedzy i badawczego od-
krywania świata. Dlatego szkoła będzie 
oferować mnóstwo zajęć dodatkowych, 
które będą włączone w codzienny plan 

lekcji. Oznacza to, że uczniowie nie będą
mieli poczucia, że są obciążeni wielo-
ma dodatkowymi aktywnościami poza 
szkolnymi, a zyskają możliwość po-
znania różnego rodzaju form spędzania 
czasu wolnego, co pozwoli im określić, 
w czym czują się najlepiej. Natomiast ro-
dzice zaoszczędzą czas i pieniądze. Nie 
będą musieli rozwozić dzieci po mieście, 
stać w korkach i godzinami szukać wol-
nych miejsc parkingowych. Dużym plu-
sem jest fakt, że zajęcia dodatkowo są
w cenie czesnego.

- Biorąc pod uwagę koszt, jaki rodzice 
musieliby ponieść, zapisując dzieci na te 
wszystkie zajęcia poza szkołą, cena czes-
nego jest bardzo atrakcyjna. Dodajmy, że 
codziennie godzina lekcyjna jest poświę-
cona na zajęcia dodatkowe, czyli w ty-
godniu jest to 5 godzin ekstra, na które 
zapewne przy nauce w polskim systemie 

dziecko nie znalazłoby czasu. Warty 
podkreślenia jest również fakt, że nauka 
w naszej szkole odbywa się w systemie 
jednozmianowym. Uczniowie przeby-
wają w szkole w stałych godzinach od 
8:00 do 15:00, co również jest dużym 
ułatwieniem logistycznym dla rodziców – 
wyjaśnia założycielka The International 
School of Leszno, Bożena Zbiorczyk.

Wszystkie zajęcia dodatkowe będą
odbywać się pod okiem specjalistów, 
a w ofercie znajdą się takie aktywności 
jak:

Nauka pływania - pomaga regulować
metabolizm, napięcie mięśniowe oraz po-
prawia siłę serca i płuc. Oprócz rozwoju 
fi zycznego pływanie pomaga dzieciom 
rozwijać się emocjonalnie. Ćwiczenia 
uwalniają endorfi ny w ciele, stymulując 
mózg i działając uspokajająco.

Joga - wzmacnia elastyczność i wytrzy-
małość mięśni, kształtuje prawidłową
postawę (pomaga zwalczyć takie wady 
jak skrzywienie kręgosłupa, odstające ło-
patki itp.), zapobiega chorobom i dodaje 
witalności. Dodatkowo korzystnie wpły-
wa na psychikę – wzmaga koncentrację, 

świadomość własnych stanów psychicz-
nych, wycisza i uspokaja. 

Gra w szachy – mówi się, że jest to 
najlepsze ćwiczenie dla mózgu, bo daje 
wiele korzyści zdrowotnych. Uprawianie 
tego sportu poprawia pamięć, umiejęt-
ność czytania ze zrozumieniem,  rozwija 
planowanie i przewidywanie. Poprawia 
umiejętności rozwiązywania problemów 
i rozwija kreatywność.

Robotyka z klocków lego w języku an-
gielskim – to dyscyplina, która oprócz 
świetnej zabawy daje możliwość przy-
gotowania dzieci do ich przyszłych re-
aliów zawodowych, opartych na tech-
nicznych umiejętnościach. To kreatywne 
zajęcie rozwija strefę intelektualną dzieci 
nie tylko pod względem analitycznym, 
technicznym, logicznym, ale także abs-
trakcyjnym i kreatywnym. 

Zajęcia sportowe z elementami piłki 
nożnej - gra w piłkę nożną wzmacnia 
mięśnie i płuca, zwiększa ruchomość sta-
wów, poprawia zwinność i gibkość, a tak-
że hartuje organizm. Przynosi również
korzyści poza zdrowotne: uczy współ-
pracy w grupie oraz obowiązkowości.

(8
/2

02
3)



6 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W STYCZNIU

Sala wiejska po termomodernizacji

BUKÓWIEC GÓRNY> W Bukówcu Górnym gmina Włoszakowice, zakończono termomo-
dernizację sali wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek, który powstał w 
latach 70-tych ubiegłego wieku, wymagał kompleksowego remontu. Został on prze-
prowadzony w drugiej połowie zeszłego roku. Inwestycja kosztowała prawie 4 000 000 
złotych, z czego 1 200 000 złotych pochodziło ze środków unijnych, Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Poza wymianą stolarki okiennej, dachu i ocie-
pleniem ścian, wyremontowano również pomieszczenia wewnątrz budynku, zamonto-
wano instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła oraz zainstalowano ogrzewanie gazowe. 
Pochodzący z Bukówca Górnego, rzeźbiarz Jerzy Sowijak, wykonał na nowo, stojące do-
tąd przed salą wiejską drewniane rzeźby,  przedstawiające Floriana i Piotra Ratajczaków, 
lokalnych muzyków tworzących w połowie XX wieku. Powstałe w latach 90-tych XX wie-
ku rzeźby, były już w złym stanie i wymagały wymiany.

"Zasmakuj Starówki"

LESZNO > Urząd Miasta Leszna oraz leszczyńscy gastronomowie wspólnie zorganizo-
wali pierwszą edycję akcji pod nazwą "Zasmakuj Starówki". Akcja, która będzie trwała 
od stycznia do końca marca, jest kolejnym elementem działań samorządu leszczyń-
skiego wspierającego działania na rzecz rewitalizacji leszczyńskiej starówki. Spośród 
kilkudziesięciu restauracji i kawiarni działających w centrum miasta, 13 z nich wzięło 
udział w przedsięwzięciu. Zasady udziału w akcji polegają na wybraniu się do jednego 
z lokali (z listy poniżej), kupieniu dowolnego dania z menu i odpowiedzi na na pytanie: 
"Dlaczego wybrałeś dziś Starówkę"? Najciekawsze z odpowiedzi, będą nagradzane vo-
ucherami o wartości 650 złotych, na smakołyki, które oferują lokale biorące udział w ak-
cji. Zwycięzcy będą wybierani co miesiąc, do końca marca. Vouchery będą ważne przez 
pół roku. 

Lista lokali biorących udział w akcji:

- Primavera, Rynek 12
- Lulu Cafe, Rynek 33
- Cool Pizza , ul. Słowiańska 28
- Kawiarnia Delicje, Rynek 22
- Burger Spot, Rynek 21
- Kawiarnia Dolce Latte, Rynek 38
- Koko Sushi, Rynek 26
- Lukier, Rynek 37
- Murphy's Irish Pub, ul. Krótka 3
- No1 B&B lounge Hotel, ul. Słowiańska 30
- Pompon, ul. Bracka 8
- Cela pod Różą, ul. Więzienna 16
- Zielona Antresola, ul. Zielona 14

Ranking szkół średnich

LESZNO > W styczniu, opublikowano coroczny, 25. już  ranking szkół średnich mie-
sięcznika "Perspektywy". Wśród leszczyńskich liceów najwyżej sklasyfikowano II Liceum 
Ogólnokształcące, które znalazło się na 140. miejscu w Polsce i na 10. w Wielkopolsce. 
I LO znalazło na 227. miejscu w Polsce i 18. w województwie, a III LO zostało sklasyfikowa-
ne w kraju, powyżej miejsca tysięcznego, zajmując w Wielkopolsce 90. miejsce. Spośród 
techników najwyższą lokatę uzyskało Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych, 
które zajęło 409. miejsce w Polsce i 33. w Wielkopolsce. Tuż za ZSE, na 416. miejscu 
w kraju i 34. w województwie znalazło się Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczo-
Budowlanych. Kapituła, klasyfikując szkoły, brała pod uwagę wyniki matur oraz udział 
uczniów w olimpiadach przedmiotowych. W zestawieniu, brało udział 1200 liceów 
i ponad 1000 techników. Pierwsze miejsce w kraju, trzeci raz z rzędu, zajęło XIV Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Wśród szkół w Wielkopolsce, naj-
wyższą lokatę uzyskało II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, które w kraju sklasyfi-
kowane zostało na 22. miejscu. 

Zmiana na stanowisku naczelnika

LESZNO > Na początku nowego roku doszło do zmiany na stanowisku naczelnika 
Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Leszna. Pełniąca do tej pory, funkcję naczelnika Beata 
Nawrocka odeszła z urzędu, a na jej miejsce decyzją prezydenta Łukasza Borowiaka po-
wołana została, dotychczasowa zastępczyni Izabela Wojciechowska. Beata Nawrocka, 
która od 1996 roku pracowała w Urzędzie Miasta Leszna, została zastępcą dyrektora 
Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie.

Zdjęcie: www.wloszakowice.pl

Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk

Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk
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W nowy rok z ważnymi sprawami…

Styczeń to także święto dla miasta Leszna, które obchodziło w tym roku, kolej-
na, bo 103. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Leszno. W tym dniu złoży-
łem składam kwiaty m.in. pod Pomnikiem Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego 
w hołdzie tym, który zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Nie wolo nam zapominać
o tych, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości przez Leszno. Wspomnieć na-
leży, że gdyby nie Powstanie Wielkopolskie, to Leszno nie byłoby wolne. Dziękuję
samorządowcom, przedstawicielom instytucji, ale przede wszystkim mieszkańcom 
za tak liczą obecność na wydarzeniach trwających cały dzień!

Chyba najmilszym wydarzeniem jednak było coroczne spotkanie noworoczne 
członków i sympatyków Prawo i Sprawiedliwość okręgu 94- Leszno, w którym 
uczestniczyli mieszkańcy z Leszna i powiatu leszczyńskiego, Gostynia i powia-
tu gostyńskiego, Rawicza i powiatu rawickiego oraz Kościana i  powiatu koś-
ciańskiego.  Była to okazja do wspólnych rozmów i podsumowania 2022 roku‼
Nasze spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Pani Urszuli Schulc, wie-
loletniej dyrektor i założycielki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Romana 
Maciejewskiego w Lesznie, której to w uznaniu jej zasług za propagowanie roz-
woju muzyki i kultury, w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka 
miałem zaszczyt wręczyć medal Komisji Edukacji Narodowej dziękując za wielo-
letnią pracę i współpracę. 

2023 rok rozpoczął się od kolejnych ważnych dla naszego regionu spraw. Wynikiem 
ubiegłorocznych starań mogliśmy ofi cjalnie przywitać w Gminie Krzemieniewo 
w powiecie leszczyńskim wart 900 tys. zł nowy pojazd ratowniczo gaśniczy. Zastąpi 
wysłużony wóz, którym do tej pory strażacy ochotnicy z Krzemieniewa wyjeżdżali 
na akcje. To bardzo ważne, że jednostki najbliższe mieszkańcom otrzymują dobry, 
profesjonalny sprzęt.

Nie inaczej było w Gminie Wijewo, w powiecie leszczyńskim, gdzie dzięki rzą-
dowemu wsparciu z programu Polski Ład udaje się zrealizować wiele inwestycji 
ważnych dla społeczności lokalnych. Jednym z nich jest nowy autobus szkolny 
dla uczniów tamtejszej gminy, który udało się pozyskać dzięki mojemu wsparciu. 
Cieszę się, że dzieci i młodzież będą mogły w  bezpiecznych i komfortowych wa-
runkach przemieszczać się pomiędzy domem, a szkołą. 
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Uroczysta sesja 

Rady Miejskiej Leszna

LESZNO > W związku z uroczystościami związanymi ze 103. rocznicą powrotu Leszna do 
macierzy, leszczyński samorząd, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej uhonorował oso-
by zasłużone dla miasta Leszna. Uroczysta sesja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 
i zgromadziła obecnych radnych jak i tych z poprzednich kadencji, parlamentarzystów, 
samorządowców, przedsiębiorców, a także przedstawicieli leszczyńskich instytucji i sto-
warzyszeń.  Sesja rozpoczęła się od wykładu dr Tomasza Kazały, poświęconego Janowi 
Jonstonowi. Decyzją radnych, rok 2023 został ogłoszony rokiem Jana Jonstona, leszczyń-
skiego, XVII-wiecznego lekarza i przyrodnika. Następnie wręczono tytuły samorządowe. 
Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Leszna" otrzymał prof. Bogusław Polak, historyk 
z Politechniki Koszalińskiej, od wielu lat badający i publikujący materiały poświęcone 
ziemi leszczyńskiej. Rada Miasta przyznała także tytuły "Zasłużonego dla Miasta Leszna". 
Otrzymali je: poetka Krystyna Grys, dyrektorka II LO Krystyna Łasowska, przedsiębiorca 
Zbigniew Grześkowiak, działacz sportowy i społeczny Bolesław Mencel oraz notariusz 
Ryszard Stawowy. Kolejne laury trafiły do instytucji: Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie, 
koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz do Leszczyńskiego Towarzystwa 
Kulturalnego. Ostatnie dwa wyróżnienia, z 10 przyznanych, zostały nadane pośmiert-
nie pułkownikowi Władysławowi Wiecierzyńskiemu, ostatniemu dowódcy 55. Pułku 
Piechoty oraz Tadeuszowi Sobeskiemu, pierwszemu staroście leszczyńskiemu. Wręczono 
również tytuł "Honorowego Ambasadora Miasta Leszna", wiceprezydentowi Zabrza, 
Krzysztofowi Lewandowskiemu. Tytuł został nadany przez prezydenta miasta za pro-
mowanie Leszna w kraju i za granicą. Poza wspomnianymi wcześniej tytułami, podczas 
uroczystej sesji wręczono również 28 nagród i wyróżnień prezydenta Leszna za działal-
ność kulturalną, sportową i społeczną.

Wiceprzewodnicząca Platformy 

Obywatelskiej odwiedziła region 

leszczyński

LESZNO > Na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego, do Leszna przyjechała wice-
przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Małgorzata Kidawa-Błońska. Program wizy-
ty w regionie obejmował spotkanie z uczniami Zespołu Szkół we Włoszakowicach, zło-
żenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności na Placu Kościuszki w Lesznie, 
zbieranie podpisów w akcji "Tak dla in vitro", konferencję prasową przy placu Metziga, 
podsumowanie konkursu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie, pn. "Powstanie 
Wielkopolskie - historia mojej rodziny, historia mojej miejscowości" oraz otwarte spotka-
nie z mieszkańcami Gostynia. Ważnym punktem wizyty było spotkanie z lokalnymi dzia-
łaczami PO, które dotyczyło tegorocznych wyborów parlamentarnych. Jak wspomnia-
ła Małgorzata Kidawa-Błońska, "…na wybory czekamy z utęsknieniem, bo jesteśmy do 
nich doskonale przygotowani, ale już widzimy, że kampania wyborcza będzie brutalna". 

Wizyta minister Marleny Maląg

LESZNO > Do końca 2024 roku, powstanie w Lesznie centrum opiekuńczo-mieszkalne 
dla osób niepełnosprawnych, które mieścić się będzie, w przekazanej przez samorząd 
Województwa Wielkopolskiego kamienicy, przy ulicy Lipowej 9. Budynek przejdzie grun-
towny remont i zostanie zaadoptowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Plan 
zakłada powstanie 6 mieszkań oraz pomieszczeń do dziennego pobytu wraz z gabine-
tem medycznym. Między innymi w związku z tym, z wizytą w Lesznie, gościła 23 stycznia, 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, która na ten cel przekazała w for-
mie rządowej promesy 2 604 501 złotych. Pani minister powiedziała, że wsparcie resortu 
dla wniosku jest na maksymalnym poziomie, a umowa zakłada również finansowanie 
działalności placówki przez pierwsze 5 lat. Jak wspomniała Donata Majchrzak-Popławska, 
dyrektorka MOPR w Lesznie, szacowana wartość inwestycji to 3 600 000 złotych, z cze-
go 2 600 000 złotych pochodzić będzie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
a 1 000 000 złotych wyłoży miasto. Minister Marlena Maląg, odwiedziła m.in. niedaw-
no oddane do użytku, Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych na leszczyńskim 
Grzybowie.

Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk

Zdjęcie: www.leszno.pl
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Powiat Leszczyński – planowanie, konsekwencja i rozwój
W czasie, gdy wiele samorządów wstrzymuje inwestycje i mocno oszczędza na bieżącej działalności, powiat 

leszczyński pozostaje niezadłużony i osiąga kolejne wytyczone cele. Podpisane umowy są realizowane, 

nowe inwestycje rozpisane. Jaki jest przepis na taki sukces? Jakie perspektywy otwiera przed nami rok 

2023? Na te i inne pytania odpowiada starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.

Powiat leszczyński nie zwalnia tempa 
– tak zatytułowany był ubiegłorocz-
ny wywiad z panem w Leszczyniaku. 
Tempo w 2022 r. zostało utrzymane 
czy zwiększone?

Tempo nie tylko nie zwolniło, ale 
wzrosło. Zaplanowane inwestycje zo-
stały zrealizowane, pojawiły się nowe 
możliwości, z których skorzystaliśmy. 
Początkowe plany inwestycyjne na po-
ziomie 30 proc. zrealizowaliśmy w 43 
proc. Napotkaliśmy oczywiście na sze-
reg trudności po drodze, takich jak choć-
by wzrost kosztów usług budowlanych 
i wymogi wyższego wkładu własnego 
przy kolejnych inwestycjach, jednak 
udaje nam się konsekwentnie fi nalizo-
wać rozpoczęte projekty.

W ubiegłych latach powiat leszczyń-
ski przeznaczał spore środki na inwe-
stycje - w 2022 r. było to wspomniane 
43 proc. budżetu. Samorząd dokonuje 
tego przy niskich dochodach własnych 
i bez zadłużania się. Jaki jest przepis 
na taki sukces?

Rzeczywiście brak zadłużenia umożli-
wia spożytkowanie środków na cele bie-
żące oraz inwestycje. Do tego potrafi my 
skutecznie pozyskiwać pieniądze z fun-
duszy zewnętrznych, czyli unijnych, 
rządowych i wojewódzkich, a także ko-
rzystamy ze wsparcia gmin z naszego 
powiatu. Mamy rezerwy środków włas-
nych, dzięki którym możemy ponieść ko-
nieczne przy inwestycjach koszty wkła-
du własnego.

Potwierdzeniem skuteczności tej po-
lityki jest utrzymywanie się od lat 
w czołówce najbardziej proinwestycyj-
nych samorządów w kraju, w tym tych 
najskuteczniej pozyskujących unijne 

dotacje. Czy uda się utrzymać tę po-
zycję w najbliższych latach?

Lata 2018 – 2019 były czasem inten-
sywnych inwestycji. W kolejnych dwóch 
latach konieczne było lekkie wyhamo-

wanie. W 2022 r. ruszyliśmy ostro do 
przodu i nie zamierzamy zwalniać. 
W tym roku przewidujemy zaangażo-
wanie na inwestycje ok. 50 proc. budże-
tu, co jest wysokim wskaźnikiem, szcze-
gólnie w czasie rosnącej infl acji, kiedy 
bieżące koszty są znacznie wyższe, niż
choćby rok temu.

Rok 2022 obfi tował w liczne inwesty-
cje. Które z nich były najważniejsze?

Na pewno do trzech równorzędnych za-
liczyłbym przebudowę ul. Mórkowskiej 
w Wilkowicach, drogi przez Kłodę oraz 
odcinka Osieczna – Kąkolewo, gdzie 
zbudowaliśmy rondo, co znacząco po-
prawiło tam bezpieczeństwo. Z my-
ślą o komforcie pieszych powstało 
10 przejść na drogach powiatowych. 
Podejmujemy także kolejne etapy 

modernizacji zabytkowej siedziby pro-
wadzonego przez samorząd powiato-
wy Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Rydzynie. Jesteśmy 
bardzo usatysfakcjonowani nowym stan-
dardem tej placówki. Zamierzamy kon-

tynuować tam prace, także w tym roku.

Strategiczną inwestycją powiatu 
leszczyńskiego w najbliższych latach 
będzie przebudowa drogi powiato-
wej: Lipno – Osieczna – Łoniewo – 
Pawłowice. Ze względu na możliwości 
pozyskania dofi nansowania podzielo-
na została na 5 etapów. Jeden już wy-
konano, drugi trwa, kiedy pozostałe?

Trwa warta blisko 20 mln zł przebudowa 
najtrudniejszego odcinka Goniembice - 
Osieczna. Mamy gotowe projekty mo-
dernizacji wszystkich odcinków. W ub.r. 
złożyliśmy wniosek o dofi nansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
przebudowy odcinka z Pawłowic do dro-
gi krajowej nr 12, ale wyniki naboru nie 
zostały jeszcze ogłoszone. W przypad-
ku pozytywnej dla nas decyzji, ogłosimy 
w tym roku przetarg. Czekamy również
na możliwość uzyskania dotacji na rea-
lizację kolejnych dwóch etapów.

Wizytówką powiatu leszczyńskie-
go jest rozbudowana sieć ścieżek ro-
werowych. Czy w 2023 r. ulegnie ona 
zwiększeniu?

W ramach przebudowy drogi Goniembice 
– Osieczna powstanie wzdłuż niej ścież-
ka rowerowa. Planujemy również połą-
czenie dwóch odcinków już istniejących 
ścieżek: od cmentarza w Gołanicach do 
Krzycka Małego oraz wzdłuż obwodni-
cy Święciechowy. Ponadto przy drodze 
Pawłowice – Kociugi powstanie chodnik 

dla pieszych i rowerzystów. Mamy tak-
że w planach wspólnie z gminami bu-
dowę kolejnych odcinków ścieżek w ra-
mach dostępnych pieniędzy z unijnego 
programu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych: Leszno – Gronówko, 
Lasocice – Święciechowa oraz Kłoda – 
Tarnowa Łąka.

W uchwalonym w grudniu budżecie 
powiatu na inwestycje w 2023 r. za-
planowano 35 proc., a zwykle w cią-
gu roku wskaźnik ten jeszcze rośnie.  
Co już zapisano w budżecie i na jakie 
jeszcze inwestycje po uzyskaniu dota-
cji mogą liczyć mieszkańcy?

Jesienią zakończy się przebudowa dro-
gi Goniembice - Osieczna. W budżecie 
ujęto także przebudowę drogi z Wijewa 
do granicy z powiatem wschowskim oraz 
w Wojnowicach. Czekamy na rozstrzyg-
nięcie konkursu i liczymy na przyznanie 
dotacji na przebudowę drogi Pawłowice 
– droga krajowa nr 12 oraz w Gronówku. 
Nie zapominamy także o koniecznych 
pracach remontowych, m.in. drogi przez 
Strzyżewice oraz ul. Leszczyńskiej 
w Święciechowie, na odcinku od gra-
nicy z miastem Lesznem do ronda. 
W tym drugim przypadku wkrótce zło-
żymy wniosek o dotację z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne po-
trzeby mobilizują nas, by zapewnić kom-
fort mieszkańcom i uatrakcyjnić okolicę
nowoczesnymi rozwiązaniami.

W powiecie leszczyńskim od lat sy-
stematycznie i znacząco rośnie liczba 
mieszkańców, co nie jest powszechnym 
zjawiskiem, także w sąsiednich powia-
tach. Dlaczego Pana zdaniem ludzie 
przeprowadzają się właśnie tu?

Największy przyrost liczby miesz-
kańców ma miejsce w gminach Lipno, 
Święciechowa i Rydzyna. Widać, że 
uciekamy z dużych aglomeracji w spo-
kojniejsze, ale rozwijające się miejsca, 
gdzie utrzymuje się niskie bezrobocie 
i pojawia wiele możliwości gospodar-
czych. Nie bez znaczenia pozostaje też
doskonałe połączenie komunikacyjne, 
jakie daje nam droga ekspresowa S5 z aż
pięcioma węzłami na terenie naszego po-
wiatu. Cieszę się, że kolejni mieszkań-
cy swoją małą ojczyznę widzą właśnie 
w powiecie leszczyńskim. Wszystkie na-
sze działania, w tym licznie realizowane 
inwestycje, służą poprawie komfortu ży-
cia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak 

BUDŻETY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
W LATACH 2000 - 2023
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Leszczyński akcent w Katarze!
Pod koniec roku w Katarze odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które przez kilka tygodni do czerwoności rozgrzewały 

fanów piłki nożnej na całym świecie. Mistrzem ostatecznie została drużyna Argentyny, ale z lokalnego punktu widzenia cieka-

wostką jest to, że to leszczyńska fi rma Display Expo wyprodukowała dla PZPN ścianki konferencyjne wykorzystywane przez re-

prezentację Polski.

Display Expo na rynku usług reklamo-
wych działa od 2004 roku. Firma zatrud-
nia aktualnie ponad 20 osób będąc naj-
większą w regionie fi rmą reklamową.
Display Expo specjalizuje się w produk-

cji mobilnych systemów wystawienni-
czych, wykorzystywanych na targach, 
konferencjach, w punktach sprzeda-
ży, czy różnego typu prezentacjach 
marketingowych.
To przede wszystkim ścianki konfe-

rencyjne, podświetlane kasetony, roll 
upy, stojaki i standy reklamowe, stoi-
ska degustacyjne oraz lady reklamowe. 
Display Expo jest m.in. największym 
polskim dystrybutorem systemów rekla-
mowych renomowanej szwedzkiej marki 
Expolinc. Od prawie 10-lat fi rma buduje 
również stoiska targowe.
- Większość stoisk opartych jest o sy-

stemowe rozwiązania, które pozwala-
ją na znaczące zmniejszenie kosztów 
obecności na targach – mówi Sławomir 
Skrzypczak Technical & Project 

Manager działu EXPO & LOFTS
– Coraz częściej korzystamy przy tym 
z własnych rozwiązań, wypracowanych 
latami doświadczeń – podkreśla.
Od kilku lat Display Expo buduje rów-

nież indywidualne zabudowy targowe 
uwzględniające specyfi czne i niekiedy 
złożone wymagania marketingowe da-
nej marki.
- Takie stoiska wiążą się jednak z dużymi 

kosztami, dlatego obserwujemy w ostat-
nich latach, że świat biznesu coraz częś-
ciej wybiera sprytne i ekonomiczne roz-
wiązania, które stanowią podstawę
naszej oferty – kontynuuje Sławomir 
Skrzypczak – Tym bardziej, że gwaran-
tujemy przy tym również wysoki standard 
wizualny stoisk.

Katar 2022
Obecność w Katarze to rezultat wielo-

letniej współpracy z Polskim Związkiem 
Piłki Nożnej. Każdego roku Display 
Expo produkuje systemy konferencyjne 

wykorzystywane na przed i po meczo-
wych konferencjach reprezentacji Polski. 
To przede wszystkim ścianki konferen-
cyjne, ale także popularne roll up–y.  
Display Expo zaopatruje również w te 

systemy także kluby ekstraligowe oraz 
pierwszej i drugiej ligi piłkarskiej, w tym 
futbolu żeńskiego. Odbiorcą ich syste-
mów jest również ekstraliga Futsalu.
- Można powiedzieć, że zdominowaliśmy 

wykonawstwo tych systemów dla sekcji 
piłkarskich – z dumą podkreśla Elwira 
Ślęzak Account Manager działu EXPO 
& OUTDOOR – To wynik naszego do-
świadczenia i ogólnej, silnej pozycji na-
szej marki wśród krajowych producen-
tów tych systemów. - dodaje.
Warto by leszczynianianie mieli na 
uwadze, że za każdym razem jak wi-
dzą komentującego mecz Roberta 
Lewandowskiego, to za jego pleca-
mi stoi ścianka reklamowa wykonana 
w Lesznie, w Display Expo.

Grupa Display
Mobilne systemy wystawiennicze i sto-

iska targowe to nie jedyne produkty 
Display Expo. Display to dziś również
drukarnia wielkoformatowa, producent 
kasetonów, tablic i neonów reklamo-
wych, liter przestrzennych, fl ag fi rmo-
wych, namiotów, a także fi rma świad-
cząca usługi z zakresu oklejania witryn 
sklepowych oraz wykończenia wnętrz 
(fototapety, obrazy, wydruki na szkle, 
plexie, PCV) i oklejania samochodów.  
Z niedużej fi rmy dystrybucyjnej, jaką

Display Expo był w 2004 roku, przed-
siębiorstwo stało się poważnym produ-
centem reklam. Rozwijając przez lata 
sprzedaż systemów reklamowych i za-
plecze technologiczne, które zapewnia-
ło samowystarczalność w ich produkcji, 
fi rma zbudowała zasoby produkcyjne, 
które umożliwiły jej rozwój w wielu kie-
runkach. Przydało się to m.in. w okre-
sie pandemii koronawirusa, kiedy 

Systemowe stoisko targowe produkcji Display Expo z podwyższaną, podświetlaną podłogą
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zdecydowano się wejść w produkcję za-
budów loftowych.

Zabudowy Loftowe
Kiedy pandemia z dnia na dzień zatrzy-

mała biznes targowy i konferencyjny 
fi rma wykorzystała produkcyjne know-
-how zdobyte na targach i zaplecze tech-
nologiczne takie jak własna spawalnia, 
do wejścia w segment usług wykończe-
nia wnętrz, budowlanych i stalowych. To 
z jednej strony były modułowe ścianki 
działowe, a z drugiej zabudowy loftowe.
- Lofty, które były pomysłem na tym-

czasową dywersyfi kację usług, stały 
się ważną częścią naszych zamówień - 
mówi Dagmara Maciejewska Account 
Mamager działu LOFT HOME 
DESIGN - Dziś realizujemy montaże 
na terenie całego kraju i wychodzimy do 
klientów zagranicznych. – dodaje.

Ekspansja zagraniczna
Wśród odbiorców usług i produktów 

Display Expo znaleźć można renomo-
wane marki z każdego sektora gospo-
darki. W zakresie systemowych stoisk 
targowych fi rma współpracuje m.in. 
z globalnymi fi rmami z sektora me-
dycznego, którym świadczy komplek-
sowe usługi obejmujące magazynowanie 
i konfekcjonowanie materiałów marke-
tingowych, oddając gotowe stoiska pod 
tzw. „klucz”.
Klientami fi rmy są również przedsię-

biorstwa spożywcze, rolnicze, przemy-
słowe, budowlane, renomowane fi rmy 
konsultingowe, banki, instytucje pań-
stwowe, ministerstwa, centrum szko-
leniowe NATO Joint Force Training 

Centre i agencje reklamowe, te siecio-
we jak i nieduże, lokalne podmioty.
Specyfi ką Display Expo jest także to, że 

stanowi zaufane zaplecze produkcyjne 
i organizacyjne dla małych agencji rekla-
mowych, realizując zamówienia w ich 
imieniu i na ich konto, samemu pozo-
stając w cieniu.
- Znamy realia pracy takich agencji 

i chętnie im pomagamy realizując te za-
mówienia, których one same nie są w sta-
nie zrealizować, jak np. budowa stoisk 
targowych - mówi Daniel Ratajczak 
Head of Business Development & 
Marketing.
Display Expo nie ogranicza się do rynku 

polskiego. Wśród jej klientów są fi rmy 
z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. 
Rozwój sprzedaży na rzecz klientów za-
granicznych to najważniejszy tegorocz-
ny cel.
- Rozpoczęliśmy już projekt urucho-

mienia sklepu internetowego oraz 
wdrożenia zaawansowanych mechani-
zmów e-commercowych, z myślą właś-
nie o ekspansji zagranicznej – podsu-
mowuje Daniel Ratajczak Head of 
Business Development & Marketing
– Dotychczasowe doświadczenia z ob-
sługą takich klientów mamy bardzo po-
zytywne, co tylko pcha nas do dalszych, 
konsekwentnych działań w tym obszarze.
Więcej o samej fi rmie dowiedzieć się

można na stronie www.displayexpo.pl

ŻRÓDŁO ZDJĘĆ: 

LACZYNASPILKA.PL

Ścianka konferencyjna dla Polskiego Związku Piłki Nożnej Podświetlane systemy reklamowe z oferty Display Expo

Drzwi loftowe z oferty Display Expo
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Powstrzymany w ostatniej chwili Leszczyński bimbrownik 
namierzony w Górze

Nietrzeźwy przelot przez Dąbcze

Balowali za kościelne?

Wycieczka pilnie śledzona

Czasami wystarczy pomocna dłoń, aby uratować człowieka od 

nieszczęścia. Tak było z 59-letnim obcokrajowcem, zamierzają-

cym targnąć się na własne życie w Lesznie.

Jak już działać, to z rozmachem – z takiego założenia wyszedł 

najpewniej 49-latek, który nie bawił się w żaden detal, ale po-

szedł w hurtową produkcję alkoholu.

Cóż to była za skoordynowana akcja obywatelska! Dzięki niej 

policja przechwyciła zupełnie zalanego 65-latka, który urzą-

dził sobie przejażdżkę pod rydzyński zamek.

Najpierw dopuścili się włamania, później zataczali się po mie-

ście. Mowa o pewnej parze z Opolszczyzny, która do Leszna 

przyjechała na gościnne występy.

Noc powoli ustępowała miejsca dniu, 
kiedy w leszczyńskiej komendzie za-
dzwonił telefon. Dyżurny odebrał in-
formację, że na ulicy Wilkowickiej jakiś
obcokrajowiec zamierza popełnić samo-
bójstwo. Mężczyzna postanowił skoczyć
z wiaduktu prosto na znajdujące się 15 
metrów niżej tory kolejowe.
– Kiedy policjanci z ogniwa patrolowego 

przyjechali na miejsce, zastali tam miesz-
kańca Leszna, który rozmawiał z mężczy-
zną stojącym po zewnętrznej stronie ba-
rierek – mówi Monika Żymełka, ofi cer 
prasowa KMP w Lesznie.
Policjanci nie czekali ani chwili dłużej, 

bo nie było wiadomo, w którym kie-
runku pójdzie bieg wydarzeń. Starszy 

posterunkowy Wojciech Śliwa chwycił
mężczyznę za kurtkę, ale wtedy sytua-
cja na chwilę wymknęła się spod kon-
troli. Mężczyzna próbował się wyrywać
i istniało realne zagrożenie, że samobój-
czy scenariusz się ziści. Wówczas w su-
kurs koledze przyszedł młodszy aspi-
rant Mateusz Mania. Żwawo przeskoczył
przez barierkę i przytrzymał obcokra-
jowca, zabezpieczając go przed upad-
kiem. Policjanci tym sposobem odciąg-
nęli mężczyznę w bezpieczne miejsce, 
a po chwili na wiadukt wjechała karet-
ka. Obcokrajowiec został zabrany do 
szpitala.

(LUK)

Pewien mężczyzna postanowił w środku nocy, 8 stycznia, urządzić sobie wycieczkę
po Lesznie. Rzecz w tym, że nie swoim rowerem. Jednośladem przywłaszczonym 
na pl. Jana Metziga pojechał przed siebie, nie wiedząc, że jego trasa jest bacznie ob-
serwowana przez strażników miejskich operujących monitoringiem. Najciekawsze 
jest, że podróż trwała zaledwie… trzy minuty. Uciecha zakończyła się w Al. Jana 
Pawła II w rękach patrolu. Epilog tej krótkiej historii dopisali policjanci z Komendy 
Miejskiej Policji w Lesznie. Jakby na to nie spojrzeć, przywłaszczenie stało się fak-
tem…                (LUK)

Zdarzenie policja odnotowała 9 stycz-
nia, kiedy do miejscowej komendy wpły-
nęło zawiadomienie o obrobieniu trzech 
skarbonek w pewnym leszczyńskim koś-
ciele. Jak wiadomo, nie są to urządze-
nia szczególnie dobrze zabezpieczo-
ne. Można wierzyć jedynie, że raczej 
nikt nie połasi się na to, co pod boskim 
okiem. Ale, jak mówi przysłowie, "strze-
żonego Pan Bóg strzeże" i parafi a do-
datkowo zabezpieczyła kościół monito-
ringiem. Właśnie dzięki kamerom udało 
się zarejestrować wizerunki włamywa-
czy, którzy sprawnie wykonywali prze-
stępczą robotę. W skarbonkach wyłamali 
zamki patentowe i z ich wnętrz zgarnęli 

prawie 1000 zł. Monitoring się przydał, 
bo po dwóch dniach towarzystwo zosta-
ło namierzone na jednej z ulic Leszna.
– 30-letniego mężczyznę i jego 29-letnią

partnerkę, mieszkańców województwa 
opolskiego, zatrzymaliśmy w nocy. Oboje 
byli nietrzeźwi – mówi Monika Żymełka, 
ofi cer prasowa KMP w Lesznie.
Podejrzani trafi li na dołek, a później 

usłyszeli zarzuty kradzieży z włama-
niem. Jest to przestępstwo zagrożone 
karą do 10 lat pozbawienia wolności. 
Dość ryzykowne posunięcie tylko po 
to, żeby trochę się ululać…

(LUK)

Bimbrownię urządził na terenie jednej z posesji 
w Górze w województwie dolnośląskim. 10 stycz-
nia w niezapowiedziane odwiedziny wpadli do nie-
go miejscowi "kryminalni" z policjantami prewen-
cji. Drogi odwrotu 49-latek już nie miał i wszystko 
wyszło na jaw. Podczas przeszukania funkcjona-
riusze zabezpieczyli na posesji 307 litrów alkoho-
lu w szkle i plastiku. To łącznie kilkadziesiąt butli 
i butelek. Podczas czynności mundurowi zabez-
pieczyli również destylator służący do wytwarza-
nia bimbru.
– Mieszkaniec Leszna ma postawiony zarzut 

z przepisów o wyrobie alkoholu etylowego i wy-
twarzaniu wyrobów tytoniowych – informuje Ariel 
Bujak, ofi cer prasowy KPP w Górze.
Podejrzany przyznał się do nielegalnego wytwa-

rzania alkoholu, a za tę działalność grozi mu mak-
symalnie do roku pozbawienia wolności. Niestety, 
policja nie informuje, czy, komu i kiedy upłynniał
towar.             (LUK) P
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Od początku coś w tym nie grało, bo 
facet jadący mercedesem w rejonie koś-
cioła w Dąbczu utknął na terenie zielo-
nym i miał problem, żeby się z niego 
wydostać. Wyglądało to dosyć podej-
rzanie, dlatego znalazł się pod bacz-
ną obserwacją miejscowych. W koń-
cu jakoś sobie poradził i – wróciwszy 
na jezdnię – wybrał się w dalszą dro-
gę. A ta była dla niego kręta i wyboista 
mimo gładkiego asfaltu na odcinku mię-
dzy Dąbczem a Rydzyną. No więc je-
chał całą szerokością tej gładkiej jezdni, 
w dodatku z niedomkniętymi drzwiami 
i stwarzał zagrożenie przyjęcia "czołów-
ki" ze strony prawidłowo jadących po-
jazdów. Kolejny numer wywinął na ron-
dzie Młyńska Góra. Postanowił jechać
w kierunku zamku, ale zrobił to po swo-
jemu – zamiast objechać rondo od pra-
wej strony, jak nakazują przepisy, wziął
je od lewej. A co tam!
– Już w rejonie zamku kierowcy zata-

rasowali dwoma samochodami drogę, 
uniemożliwiając mężczyźnie dalszą jazdę
– powie później Monika Żymełka, ofi cer 
prasowa KMP w Lesznie.
Kiedy udało się zablokować mercede-

sa, jeden ze świadków wyciągnął z sa-
mochodowej stacyjki kluczyki. W tym 
czasie na miejsce jechała już policja, na 
bieżąco informowana o trasie przejazdu 

i wyczynach kierowcy niemieckiego 
auta. Mundurowi przejęli mężczyznę
pod zamkiem. 65-latek z gminy Rydzyna 
miał w wydychanym powietrzu ponad 3 
promile alkoholu. Nic dziwnego, że trud-
no było mu zachować właściwą "trajek-
torię lotu". Trochę mu się zaczęło pro-
stować, kiedy trafił na policyjny dołek. 
Wtedy do mężczyzny z pewnością za-
częło docierać, co takiego wywinął i ja-
kie to przyniesie konsekwencje. O tych 
przekonał się, kiedy zupełnie wytrzeź-
wiał. Postawiono mu bowiem zarzuty 
jazdy samochodem w stanie nietrzeźwo-
ści, co jest przestępstwem, oraz spowo-
dowania zagrożenia w ruchu drogowym 
(to wykroczenie). Mężczyźnie grozi kara 
do 2 lat więzienia oraz kara pieniężna. 
Z miejsca stracił prawo jazdy, a za taki 
numer grożą mu minimum 3 lata bez 
uprawnień.
Styczniowe zdarzenie z gminy Rydzyna 

nie jest pierwszym, w którym dzięki po-
stawie obywatelskiej udało się zatrzymać
pijanego kierowcę. Na szczęście wśród 
ludzi wzrasta świadomość, co może stać
się, kiedy zabraknie odpowiedniej reak-
cji i że jednak nie warto machać ręką
na takie sytuacje. I o to chodzi, bo taka 
postawa upodabnia nas do wzorców za-
chodnich.      (LUK)

Fot. Straż Miejska w Lesznie
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Rydzyna – Gmina dobra do życia
Ponad 10 tysięcy obecnych mieszkańców i kolejni przybywający nie mogą się mylić. Gmina Rydzyna jest zna-

komitym miejscem do życia, co potwierdza opublikowana właśnie druga odsłona rankingu Serwisu 

Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia".

Jego autorem jest prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie. W badaniu ujął on prawie 2,5 tysiąca polskich gmin. Pogrupował je 
w różne kategorie, uwzględniając m.in. typy administracyjne, czyli gminy miejskie, 
miejsko-wiejskie i wiejskie oraz ich sferę funkcjonalną. Tu wyróżniono m.in. mia-
sta na prawach powiatu, gminy podmiejskie, z siedzibą powiatu ziemskiego oraz 
dodatkowo wprowadzono podział gmin na te poniżej i powyżej 
5 tysięcy mieszkańców.

Badanie było skomplikowane i wnikliwe, bo uwzględniało aż
63 różne czynniki, które ostatecznie dały odpowiedź na pytanie 
o Wskaźnik Jakości Życia. Dla przykładu wzięto pod uwagę po-
ziom edukacji, dochody własne gminy, przedszkola, ścieżki ro-
werowe, ale również takie nietypowe wartości jak usłonecznienie, 
bilans klimatyczny czy… zasoby bibliotek.

Ranking "Gmina dobra do życia" opublikowany w grudniu 2022 
roku jest drugą odsłoną analiz sporządzonych dla PAP. Powstał
on w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ocenę stanu za-
spokojenia potrzeb człowieka i – jak przyznają sami badacze na 
czele z prof. Śleszyńskim – jest prawdopodobnie najbardziej wy-
czerpującym i szczegółowym terytorialnie badaniem w Polsce.

Gmina Rydzyna może pochwalić się wysokim Wskaźnikiem Jakości Życia. W naj-
nowszym badaniu w skali Wielkopolski zajęła 8. miejsce po Poznaniu i zasobnych 

gminach podpoznańskich, a w całym kraju 63. miejsce na blisko 2,5 tysiąca gmin. 
W stosunku do pierwszej, ubiegłorocznej odsłony rankingu Serwisu Samorządowego 
PAP Gmina Rydzyna w skali Wielkopolski przesunęła się o 11, a w skali kraju o 17 
miejsc w górę.

Władze Rydzyny kładą szczególny nacisk na poprawę jakości 
życia mieszkańców. Wyrazem tych starań są. m.in. prowadzone 
właśnie modernizacja i rozbudowa szkoły w Dąbczu czy kom-
pleksowa przebudowa ulic na osiedlu Rydzyna 2000. To tylko 
dwie spośród wielu już zrealizowanych i planowanych w przy-
szłości inwestycji mających na celu stałą poprawę warunków ży-
cia w gminie. Jednak nie byłoby tego wszystkiego bez zaangażo-
wania mieszkańców, którzy wiedzą, jak dbać o swoje otoczenie.

– Dziękujemy wszystkim, którzy związali się Gminą Rydzyna, któ-
rzy tu mieszkają i zamieszkali, zainwestowali, pracują, uczą się
i nas odwiedzają. Bez Was nie byłoby tego sukcesu – przekonu-
je Łukasz Bartkowiak, wiceburmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

Ranking PAP-u jest kolejnym potwierdzeniem znanego mieszkańcom i odwiedza-
jącym hasła, że: "Rydzyna – rozwija się"!

GMINA RYDZYNA MOŻE 

POCHWALIĆ SIĘ WYSOKIM 

WSKAŹNIKIEM JAKOŚCI 

ŻYCIA. W NAJNOWSZYM 

BADANIU W SKALI 

WIELKOPOLSKI ZAJĘŁA 

8. MIEJSCE PO POZNANIU 

I ZASOBNYCH GMINACH 

PODPOZNAŃSKICH, 

A W CAŁYM KRAJU 63. 

MIEJSCE NA BLISKO 

2,5 TYSIĄCA GMIN.

Pomnik rydzyński, znajdujący się w centralnym punkcie rynku, upamiętnia epidemię dżumy z 1709 roku. Masywny cokół stanowi podstawę dla kuli 
ziemskiej, na której znajdują się fi gury przedstawiające Boga Ojca, Chrystusa i klęczącą Marię, orędującą za mieszkańcami miasta. Rzeźbę wieńczy słup 
morowy z gołębicą będącą symbolem Ducha Świętego. Autorem pomnika z 1761 roku, był Andrzej Schmidt.

Zdjęcie: www.rydzyna.pl
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UNDER THE STREET GALLERY – sztuka dostępna dla wszystkich!

Pod leszczyńskim wiaduktem powstaje unikatowa na skalę kraju galeria sztuki z dziełami, które będą stanowić vademecum 

polskiego street artu. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni topowi artyści malarstwa ulicznego z Polski, których prace są 

znane i doceniane również poza granicami naszego kraju. Pomysł na ulokowanie tego niezwykłego przedsięwzięcia w miejscu 

zapomnianym przez mieszkańców jest zamierzonym działaniem, mającym na celu odczarowanie tej przestrzeni poprzez sztukę. 

Sztukę dostępną dla wszystkich!

Pomysłodawcą i kuratorem projektu 
pn. UNDER THE STREET GALLERY, 
a także twórcą jednej z prac wchodzą-
cych w jej skład, jest leszczyński artysta 
Wojciech Ejsmondt. To on od sierpnia do 
grudnia 2022 roku nadzorował i nadawał
tempa temu przedsięwzięciu. W tym cza-
sie 14 artystów wykonało 14 wielkofor-
matowych prac w różnorodnej stylisty-
ce od abstrakcji poprzez ilustrację czy 
szablon. W tym przypadku twórcy nie 
wyrażali się artystycznie na powierzch-
ni ścian, lecz na sklejkach o wymiarach 
2,5 m x 1,25 m, które następnie zostały 
zamocowane na wysokości, pomiędzy 
fi larami podtrzymującymi konstrukcję
wiaduktu. Jednak to, co działo się przez 
ostatnie miesiące pod wiaduktem, to tyl-
ko pierwszy etap projektu, na który skła-
dać się będzie aż 36 prac.

- Dopiero zakończenie tego projektu, 
spowoduje ten efekt, który sobie zało-
żyłem, czyli, że przychodząc w to miej-
sce, przynajmniej przez pół godziny bę-
dzie można skupić się na sztuce. A do 

tego zobaczyć pierwsze w Polsce vade-
mecum polskiego street artu. Dlatego 
zaprosiłem do współpracy twórców re-
prezentujących wysoki poziom artystycz-
nym. Wśród nich znaleźli się: BIOSME 
BROCKI, KOBAYASHI, PROEMBRION, 
SC SZYMAN, CHAZME, OTECKI, 
BARTŁOMIEJ STYPKA, EXER ONE, 
WVJOT, ANDRZEJ POPROSTU, 
AUTONE, TANKPETROL, a także 
Mariusz Waras (M-CITY), który jest 
profesorem na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Jego prace znalazły się
w międzynarodowym albumie, przedsta-
wiającym projekty najlepszych szabloni-
stów na świecie i który został zaproszo-
ny do galerii przez samego Banksy’ego
– wymienia Wojciech Ejsmondt.

Dużym atutem tego projektu jest fakt, że 
prace powstają bezpośrednio na miejscu 
ich ekspozycji, czyli pod wiaduktem im. 
Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie 
(dojazd od strony ul. Ogrodowej). Daje 
to możliwość poznania i porozmawia-
nia z artystami oraz jest niepowtarzalną

okazją uczestniczenia w procesie twór-
czym. Informacje o tym, w jakim dniu 
i w jakich godzinach dany artysta ma-
lował swoje dzieło, zamieszczane były 
na profi lu projektu na Instagramie pod 
nazwą @under_the_street_gallery. 
Znajdziecie tam także fi lmy oraz liczne 
zdjęcia – warto zajrzeć i zaobserwować, 
a także dowiedzieć się więcej o ludziach 
zaangażowanych w tę akcję.

- Zależało mi na tym, by artyści two-
rzyli to, co chcieli, a nie to, co wypada 
lub czego ktoś od nich oczekuje, dzię-
ki temu prace są prawdziwe. Chciałem 
jedynie, by powstawały nie w pracow-
niach, lecz pod wiaduktem, by artyści 
mogli doświadczyć niesamowity klimat 
tego miejsca i zainspirować się panująca 
tu atmosferą. Szum, rytmika przejeżdża-
jących samochodów, ciekawa perspekty-
wa, a do tego obcowanie z przestrzenią
i dominującą nad człowiekiem architek-
turą – mówi Wojciech Ejsmondt.

Za kilkanaście miesięcy, gdy projekt 
będzie gotowy w całości, miasto zyska 
nową wizytówkę, a mieszkańcy wartoś-
ciowe miejsce, do którego będą mogli 
wybrać się bez biletu, o każdej porze, na-
wet gdy będzie padał deszcz lub gdy inne 
miejsca kultury będą nieczynne z powo-
du kolejnej pandemii.

- Rewitalizacja może polegać na tym, 
że wszystko się odnowi i stworzy kolej-
ne miejsce bez duszy, a to miejsce ją ma 

i nie należy się jej pozbywać, lecz uczynić
je bardziej bezpiecznym. Mam nadzie-
ję, że nasze działania się do tego przy-
czynią. Zadaniem artysty jest przekra-
czanie granic, pokazywanie innym, że 
to, co dla nich jest niewyobrażalne, dla 
nas jest możliwe. Zdaję sobie sprawę, że 
nie wszystkim moja wizja się podoba, ale 
krytyka jedynie mnie motywuje, bo po-
rażką artysty jest zadowolić wszystkich 
– wyjaśnia Wojciech Ejsmondt.

Projekt został zrealizowany dzięki fi -
nansowemu wsparciu miasta Leszna, 
a także pieniądzom pochodzącym 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które na ten cel pozyskało 
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. 
Kolejny wniosek o ministerialne wspar-
cie został złożony i jeżeli zostanie po-
zytywnie rozpatrzony, to dalsza część
projektu będzie realizowana w drugiej 
połowie roku. Prace mają zostać oświet-
lone, co podniesie atrakcyjność ekspo-
zycji oraz przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa. Planowane są również
wycieczki edukacyjne, a także wyda-
nie albumu podsumowującego projekt 
UNDER THE STREET GALLERY. 
Założeniem pomysłodawcy jest szero-
ko rozumiana aktywizacja tej przestrzeni 
i wykorzystywanie jej do różnego rodza-
ju działań lokalnej społeczności.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: BEATA CIESIELSKA 

I BARTŁOMIEJ STYPKA

Galeria znajduje się pod wiaduktem im. Stefana Grota-Roweckiego 
w Lesznie (dojazd od strony ul. Ogrodowej)

EJSMONDT – pomysłodawca i kurator UNDER THE STREET GALLERY
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Nasze miasto co roku pięknieje, kolejne projekty są realizowane z sukcesem. Modernizacja dróg, nowe punkty na kulturalnej 

i edukacyjnej mapie Leszna, „Zielone Leszno”. Wiele powodów do satysfakcji, ale też wiele wyzwań, szczególnie w aktualnym, 

trudnym dla wszystkich, czasie. W jakim Lesznie zastanie nas rok 2024? Co zmieni się w najbliższych miesiącach? Zapraszamy 

na rozmowę z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem.

Idziemy niezmiennie do przodu, choć pod wiatr

Panie prezydencie, kiedy rozmawialiśmy mniej więcej o tej samej porze, ale rok 
temu, żyliśmy w niepewności związanej z pandemią koronawirusa i spadkiem 
dochodów przedsiębiorców. Nie ma co ukrywać, że te zawirowania przełożyły 
się na wpływy podatkowe do kasy miasta. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny 
rok. Później wybuchła wojna w Ukrainie i samorządy znowu dostały obuchem 
w głowę. Trudne czasy na zarządzanie miastem. Jak Pan na to spogląda?

Naszą misją jest tworzenie bezpiecznej i rozwojowej przestrzeni dla mieszkańców 
miasta. Dlatego staramy się być blisko problemów, które dotykają zarówno sferę
prywatną jak i zawodową. Jesteśmy świadomi, jak trudno jest aktualnie przedsię-
biorcom. Skutki pandemii i konfl iktu zbrojnego w Ukrainie, ceny gazu i prądu, 
koszty kredytów oraz bieżące wydatki,... – trudności się piętrzą. Trzeba wciąż mo-
bilizować się do szukania nowych rozwiązań, by przetrwać. Zdajemy sobie spra-
wę, jakim wyzwaniem są dla gospodarstw domowych oraz fi rm rosnące ceny. Na 
szczęście nie ma zbiorowych zwolnień, wciąż mamy pracę. Po zmianach regulacji 
prawnych, do budżetu miasta trafi a jednak ok. 6 mln przychodów mniej, tymczasem 
wydatki bieżące rosną. Wyzwaniem jest zbilansowanie tych dwóch wskaźników.

Nie spodziewaliśmy się gwałtownego wzrostu cen węgla i gazu. To odbiło się
na budżecie miasta. Koszty ogrzewania budynków miejskich i zarządzanych 
przez miasto wzrosły gwałtownie. Jakiego rzędu to kwoty? Jak samorząd so-
bie z tym radzi?

Na ten moment trudno oszacować kwoty, ponieważ chronią nas korzystnie pod-
pisane umowy. Wdrożyliśmy także pakiety oszczędnościowe – ograniczyliśmy 
oświetlenie obiektów sportowych, pomników. Nie będziemy natomiast oszczędzać
na oświetlaniu ulic, gdyż zależy nam na utrzymaniu dotychczasowego poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Skomplikowana sytuacja odbija się również na mieszkańcach miasta. Z jed-
nej strony trudno się temu dziwić, mamy system naczyń połączonych. W roz-
mowach ludzie narzekają na infl ację. Paliwa i żywność idą w górę, miasto też
podnosi ceny – ciepło systemowe elektrociepłowni idzie w górę, wzrosną po-
datki od nieruchomości. Jak sobie z tym radzić? Czy jeżeli sytuacja się usta-
bilizuje, będziemy mogli liczyć na obniżki albo utrzymanie cen, czy czeka nas 
już tylko galopada i wzrost kosztów życia w Lesznie?

Samorząd musi sprostać wyzwaniom, a przy tym zachować dotychczasowy poziom 
wsparcia dla poszczególnych obszarów. Chcemy utrzymać nakłady na szkolnictwo, 
kluby sportowe, modernizację i infrastrukturę. Koszty produkcji ciepła w Lesznie 
na początku roku szacowaliśmy na 6 mln, a teraz wynoszą 26 mln zł. To niewyob-
rażalny przeskok. Nie zamierzamy jednak zamykać lodowiska, basenu czy wyco-
fywać się z planowanych inwestycji. Nie będziemy obniżać poziomu bezpieczeń-
stwa ani nakładów na edukację.

Pomówmy może o czymś przyjemniejszym. Gdyby tak spojrzeć na miniony 
rok – co się udało, co poczytuje Pan za sukces miasta? Czym możemy się po-
chwalić, z czego możemy być dumni? Co Pan uznaje za fl agowe inwestycje, 
ważne dla miasta i dla mieszkańców?

Jesteśmy dumni z fi nalizacji przebudowy drogi krajowej nr 12. Zainwestowaliśmy 
72 mln zł.  85% tego wydatku pochodziło z dotacji unijnej. Podobnie z Miejską
Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka na placu Metziga – ogromne wy-
zwanie fi nansowe, wsparte dotacją unijną, a przy tym spektakularny efekt. Leszno 
zyskało nie tylko efektowną i nowoczesną bazę dla zbiorów bibliotecznych, ale 
przede wszystkim centrum kulturalne, które wciąż podejmuje nowe inicjatywy. 
Warto śledzić na bieżąco wydarzenia, gdyż oferta jest bardzo bogata i różnorod-
na. Cieszy nas także fakt, że utrzymujemy działalność wydawniczą. W obszarze 
eventowym Leszno zajmuje znaczącą pozycję z wydarzeniem Antidotum Airshow 

Leszno. Jesteśmy także dumni z zakończonej realizacji projektu „Zielone Leszno”, 
w ramach którego powstał m.in. ogród deszczowy przy ul. 17 Stycznia.

Budżet miasta wydaje się być trudny. Jak wygląda sprawa inwestycji? Co się
będzie działo, z czego trzeba zrezygnować, przesunąć, przeczekać?

W 2023 roku fi nalizujemy prace w Przedszkolu Nr 12 w Zaborowie i kontynuu-
jemy termomodernizację Hali Trapez. Mierzymy się tu z kolejnymi wyzwaniami 
w związku z koniecznością usunięcia azbestu z dachu czy wadliwymi instalacjami 
wewnątrz budynku, które należy wymienić, a czego nie zakładał budżet.
Systematycznie realizujemy projekty budżetu obywatelskiego, m.in. miasteczko 

rowerowe przy Szkole Podstawowej Nr 4, zadania na Zatorzu. 
Odkładamy natomiast przebudowę Nowego Rynku i placu Metziga na rzecz najbar-

dziej oczekiwanego przez mieszkańców remontu basenu Akwawit. Jest to ogromne 
i skomplikowane przedsięwzięcie zarówno fi nansowo, jak i technicznie. Kilkanaście 
miesięcy potrwa jeszcze domykanie projektu, ok. 2,5 roku remont.
Myślimy o domu seniora w dotychczasowym budynku przedszkola w Zaborowie, 

dostosowaniu pomieszczeń po bibliotece na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Lesznie. Planujemy modernizację ulic Wolińskiej, Myśliwskiej oraz tych, które 
sąsiadują z powstającą Galerią Goplaną, czyli ul. Królowej Jadwigi, Wróblewskiego 
i Krótkiej. Czeka nas budowa nowej drogi w Gronówku – od ronda Antoniny w kie-
runku ulicy Gronowskiej wraz z kolektorem odprowadzającym wody opadowe.  

Jak wygląda sprawa oświaty, która pochłania niebagatelną część środków 
budżetowych. Wprawdzie pieniądze na ten cel płyną z budżetu centralnego, 
ale samorząd również partycypuje w tych kosztach i są to potężne pieniądze. 
Wydaje się, że segment oświatowy, choć ważny – pozostaje wciąż nienasycony 
i zawsze gotowy do protestów?

Wzrosło wynagrodzenie minimalne. Mamy uwzględnione podwyżki dla nauczy-
cieli, bo subwencja oświatowa na to nie wystarcza. Miasto dokłada do oświaty 102 
mln zł. Te kwoty wciąż rosną. Jesteśmy zwolennikami optymalizacji kosztów, jednak 
nie będziemy oszczędzać na edukacji naszych dzieci. To są priorytety. Utrzymujemy 
więc zajęcia dodatkowe, klasy z maturą międzynarodową.
Przeprowadzamy termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 10. W Zespole Szkół

Nr 4 remont budynku i terenu wokół został już zakończony, działania koncen-
trują się tam teraz na budowie boiska wielofunkcyjnego. Na termomodernizację
Szkoły Podstawowej Nr 13 już ogłosiliśmy przetarg. Myślimy o remoncie Szkoły 

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak

Zdjęcie: Magdalena Woźna
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Podstawowej Nr 9. Chcielibyśmy także stworzyć nowoczesne przedszkole integra-
cyjne w centrum miasta, koło Parku Heermanna.

Jak wygląda sprawa zarobków w samorządzie Leszna? Mamy infl ację, ludziom 
żyje się coraz gorzej. Jak będzie się żyło urzędnikom, zwłaszcza tym najniżej 
uposażonym? Czy mogą liczyć na coś więcej aniżeli regulowany centralnie 
wzrost minimalnego wynagrodzenia, które w trudnych czasach wystarcza na 
niewiele? Czy nie obawia się Pan drenażu kadr?

Co roku regulujemy wynagrodzenia, choć trudno nadążyć za infl acją. Zwiększenie 
płac minimalnych wśród pracowników miasta będzie kosztowało w tym roku 2,5 
mln zł. Od 1 kwietnia nastąpi korekta wysokości wynagrodzeń do 10 proc. Nie pla-
nujemy zwolnień i redukcji stanowisk, jednak zawsze staramy się je optymalizować.

Mimo postępujących trudności gospodarczych Leszno wciąż się rozwija. Strefy 
przemysłowe wypełnione. Czy mimo trudnej sytuacji mamy szansę na nowych 
inwestorów, którzy chcieliby tu ulokować lub rozwinąć własne biznesy? Czy 
miasto myśli nad wyznaczeniem nowych miejsc pod inwestycje? Czy są jesz-
cze jakieś możliwości w tym zakresie, zważywszy, że strefy VASA i I.D.E.A. 
wyczerpują swoje zasoby?

Nasze 2 dotychczasowe strefy inwestycyjne I.D.E.A i VASA są prawie zagospo-
darowane. Zostało jeszcze kilka działek, na które zostaną ogłoszone przetargi. 
Dziękuję mojemu poprzednikowi, Tomaszowi Malepszemu, za uzbrojenie strefy 
w infrastrukturę techniczną dzięki czemu te obszary mogły się tak imponująco roz-
winąć. Chcemy nie tylko zadbać o silne gospodarczo miasto, ale o cały subregion. 
Trzecia strefa inwestycyjna powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie z gminą Lipno 
i Święciechowa. Potrzeba jednak kilku lat wielostronnych prac, by stworzyć prze-
strzeń wraz z całą infrastrukturą, tym bardziej, że część terenów należy do właś-
cicieli prywatnych.

Jak wygląda sprawa zabudowy Międzytorza? Mam na myśli wolne tereny na 
południe od ulicy Dożynkowej ku miejscowości Henrykowo? Czy i kiedy moż-
na się tam spodziewać jakichś działań?

Kończy się budowa przedszkola. Mamy już szkołę, salę gimnastyczną. Za chwi-
lę powstanie miasteczko ruchu drogowego i ogłosimy przetarg na sprzedaż dział-
ki. Mamy plan zrównoważonego rozwoju tej okolicy: zabudowa jedno- i wieloro-
dzinna, usługi oraz infrastruktura drogowa wraz z modernizacją ul. Henrykowskiej. 
Urbanizacja tej części miasta potrwa na pewno kilkanaście lat. Pierwszy przetarg 
już w tym roku. Zależy nam na tym, by była to przestrzeń wypełniona zielenią. 
Zresztą taka idea marzy nam się w kontekście całego miasta. Jesteśmy zadowole-
ni, że dbamy o przestrzenny charakter zabudowy miasta i wciąż sadzimy więcej 
drzew niż jesteśmy zmuszeni z powodu inwestycji wycinać. Nasadzenia w Lesznie 
są monitorowane.

Jak wygląda sytuacja pól antonińskich – znakomitych, wolnych terenów w stra-
tegicznym punkcie Leszna? Czy coś tam będzie się działo, a jeśli tak, to kiedy?

Początkowo w planach miał być park miejski z halą widowiskowo - sporto-
wą i basenem. Jednak budowa nowej siedziby biblioteki miejskiej, konieczność

zagospodarowania starego budynku po bibliotece, zakup basenu Akwawit i remont 
Hali Trapez zweryfi kowały te zamierzenia. Z budowy hali w tym miejscu zrezyg-
nowaliśmy, ale podtrzymuję zamiar utworzenia tam parku miejskiego, co zresztą
jest uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To za-
danie na dalszą przyszłość.

Czy trudno jest zarządzać miastem w sytuacji społeczno-gospodarczej, w ja-
kiej obecnie się znaleźliśmy? Czy odbiera ją Pan jako skomplikowaną, jak Pan 
się na to zapatruje? Jak Panu zarządza się miastem tu i teraz?

Zarządzanie miastem to z natury skomplikowany i złożony zakres działań. Pandemia 
i jej skutki zmusiły wszystkich nas do pracy według nowego klucza. Dla przykła-
du, zamknięcie szkół i zdalne nauczanie wymagało zakupu komputerów dla rodzin 
wielodzietnych, usprawnienia internetu. Trzeba było wesprzeć szpital. Konfl ikt 
w Ukrainie i napływ nowych mieszkańców spowodował konieczność zorganizo-
wania im pobytu, edukacji. Teraz infl acja, kryzys węglowy. Nie ma stabilizacji. Te 
problemy zmuszają nas do jeszcze lepszej współpracy, wzajemnej pomocy i życzli-
wości. Postawa Leszczynian i Leszczynianek wobec tych trudności jest jednak budu-
jąca i dodaje mi sił. Dziękuję za ich zaangażowanie, wyrozumiałość i otwarte serca.

Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom Leszna na ten dopiero co rozpoczę-
ty rok 2023? Jakieś refl eksje, spojrzenie na miasto?

Każdy czas niesie inne wyzwania. Obecnie wydaje się ich być wyjątkowo dużo, ale 
mocno wierzę, że wspólnie sobie z nimi poradzimy. Przede wszystkim życzę sobie 
i mieszkańcom Leszna zakończenia wojny u naszych sąsiadów, pokoju, stabilizacji 
i tego, żeby dla nikogo nie zabrakło pracy. O resztę zadbamy sami.

Dziękuję za rozmowę
Joanna Klamecka

To tu, w sąsiedztwie z gminą Lipno i Święciechowa, powstać ma nowa 
strefa inwestycyjna Leszna
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Szkoła Podstawowa Nr 1– budzimy się?
Pamiętacie artykuł w poprzednim numerze o idei „Budzącej się szkoły”? Poznaliśmy główne za-

łożenie tej koncepcji – „od nauczania do uczenia się”. Pora rozpracować wyzwania, jakie stawia 

przed nauczycielami, uczniami i rodzicami próba wdrażania. Idea ta jest procesem, który wy-

maga czasu, determinacji, konsekwencji i kreatywności w pokonywaniu trudności. 

Rozmawiamy z Anią Dratwińską, która opowie nam o szczegółach.

Jakie najważniejsze wyzwania wiążą
się z wdrażaniem poszczególnych za-
łożeń „Budzącej się szkoły”?
Zadanie jest trudne, ponieważ „nowe” 

budzi strach, a dopiero to, co znane daje 
prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. 
„Budząca się szkoła” to nowa droga 
i tak jak każdy człowiek, który podąża 
po raz pierwszy nieznanym szlakiem, 
tak my, jako nauczyciele wdrażający 
novum, mimo, iż posiadamy plan, po 
drodze napotykamy a to na przeszko-
dy, a to zakręty, których mapa nie prze-
widziała. Właśnie otrzymanie kredytu 
zaufania jest największym wyzwaniem. 
Wierzymy jednak, że cel uświęca środki 
i choć zmiany budzą niepokój i wypro-
wadzają nas ze znanej i wygodnej strefy 
komfortu, nie poddajemy się i traktuje-
my je jako naturalną składową całego 
procesu zmian.
Jak wyglądają w praktyce zasady 

oceniania? Na czym polega dobra 
zmiana?
Mówi się, że energia podąża za uwagą

albo, że wzmacniamy to, na czym kon-
centrujemy uwagę. Staramy się zatem 
skupiać na zasobach uczniów, rozwi-
jać potencjały i mocne strony zamiast 
wytykać błędy. Chcemy wspierać na-
szych uczniów poprzez konstruktyw-
ną informację zwrotną, która pokazuje 
jakie umiejętności i wiedzę już nabyli 
oraz w jaki sposób mogą ją poszerzyć, 
nad czym powinni jeszcze popracować. 
Oceny cyfrowe nie dają takiej informacji.
Czy to oznacza, że uczniowie nie 

otrzymują cyfrowych ocen?
W młodszych klasach, w większości, 

odeszliśmy od ocen cyfrowych. Na przy-
kład moja obecna klasa trzecia, na tym 
etapie na którym się już znajduje, nie ma 
pojęcia, czym są oceny cyfrowe. One od 
ponad roku nie pojawiają się wcale. Moi 
uczniowie nie piszą również sprawdzia-
nów, kartkówek, co nie oznacza, że nie 
sprawdzam ich poziomu wiedzy. Z mo-
jego doświadczenia wynika, że czasem 
mała zmiana, jaką jest nazwanie czegoś
inaczej, powoduje ogromny krok na-
przód. Zamiast sprawdzianu, ucznio-
wie SPRAWDZAJĄ SIEBIE, zamiast 
odpowiedzi – PREZENTUJĄ SWOJĄ
WIEDZĘ na forum, często w parach, 
grupach. Są jednak klasy młodsze, w któ-
rych oceny cyfrowe wciąż się pojawiają. 

Wyjaśniałam ten fakt w poprzedniej na-
szej rozmowie. Zachęcam do powrotu.
Jak to wygląda zatem w klasach 

starszych?
W klasach starszych wypróbowywane 

są różne opcje. Początkowo próbowa-
liśmy wycofać oceny niedostateczne, 
zastępując je komentarzem JESZCZE 
NIE przy jednoczesnym włączaniu 
ocen kształtujących bez eliminacji ocen 
cyfrowych bądź dokładaniu komenta-
rza kształtującego do oceny cyfrowej. 
Po czasie mieliśmy mieszane uczucia. 
Brak oceny niedostatecznej spowodo-
wał rozluźnienie – uczniowie przesta-
li się stresować, co było oczywiście na-
szym celem, ale to plus mniejsza liczba 
ocen cyfrowych czy zastępowanie ich 
ocenami kształtującymi – przynosiła 
odwrotny skutek. To rozluźnienie skut-
kowało brakiem systematycznej pracy, 
ponieważ uczniowie, którzy – powiem 
kolokwialnie – „siedzą” w naszym pol-
skim systemie oceniania od lat, nie mają
na tyle mocno zakorzenionej motywacji 
wewnętrznej, aby uczyć się dla zdoby-
wania wiedzy i poszerzania umiejętno-
ści. Oni uczą się dla ocen i te oceny są
ich dumą bądź przekleństwem. 
Nie poddaliśmy się jednak. 
W klasach starszych mamy więc zarów-

no oceny cyfrowe jak i kształtujące. Przy 
czym muszę zaznaczyć, że i tu kieruje-
my się dobrem uczniów i ich sugestiami 
– są klasy, przedmioty, w których ocen 
kształtujących można póki co nie znaleźć
wcale. Nie wynika to z naszej złej woli, 
a właśnie z wychodzenia naprzeciw po-
trzebom uczniów. 
Wprowadziliśmy za to możliwość po-

prawy każdej oceny w dogodnym ter-
minie ustalonym w określonym czasie 
z nauczycielem prowadzącym i to ta 
poprawiona ocena staje się tą wiodącą. 
Kierujemy się zasadą, że jeśli uczeń opa-
nował materiał, to tym samym unieważ-
nił wcześniejszy mniej satysfakcjonują-
cy go wynik. 
Wycofaliśmy też średnią ważoną i śred-

nią arytmetyczną w ogóle. 
Eksperymentalnie wprowadziliśmy 

również Uwagę Pozytywną, która 
w zeszłym roku szkolnym zrobiła fu-
rorę. Propozycja wyszła od Dyrekcji. 
Początkowo miała to być tylko mie-
sięczna inicjatywa. W listopadzie - po-
strzeganym przez większość jako naj-
smutniejszy miesiąc w roku szkolnym 
- skupiliśmy się na docenianiu działań
uczniów, wpisując do dziennika DOBRE 

uwagi. Wyszliśmy bowiem z założenia, 
że najczęściej w dzienniku pojawiają
się komunikaty informujące o negatyw-
nych zachowaniach. Tych pozytywnych 
jest mniej, albo wcale się nie pojawiają, 
a przecież człowiek każdego dnia robi 
coś dobrego! Inicjatywa tak nam się spo-
dobała (dostawaliśmy wiele przyjaznych 
informacji zwrotnych od rodziców, któ-
rzy udostępniali nawet owe wpisy w me-
diach społecznościowych), że postano-
wiliśmy zostawić ją w naszej szkole 
na dłużej. W dzienniku wciąż widnieje 
taka kategoria. Zauważyliśmy jednak, że 
o tyle o ile w zeszłym roku, w celu zapo-
znania z owym pomysłem, odnotowywa-
liśmy dobre uwagi w dzienniku systema-
tycznie, co zajmowało nam sporo czasu, 
o tyle w tym roku szkolnym, same wpisy 
zeszły trochę na dalszy plan. Cała inicja-
tywa zmieniła jednak nasze postrzega-
nie i zwracamy większą uwagę na do-
datnie działania każdego z nas. I choć
mamy świadomość, że wpisy w dzien-
niku były efektowne, skupiamy się teraz 
na słownym docenianiu i dziękowaniu. 
Czasami bowiem owym docenieniem 
jest podziękowanie.
Jak ruch „Budzącej się szkoły” wpły-

wa na nauczanie? Jak udaje Wam się

wdrożyć ideę UCZENIA SIĘ zamiast 
NAUCZANIA? Czy idea przekłada się
na wybór metod nauczania w szkole? 
W jakim stopniu udaje się wykłady, 
karty pracy zamienić na naukę przez 
działanie i zabawę?
Program nauczania jest zrealizowany, 

a uczniowie muszą być dobrze przygo-
towani do egzaminów. Jednak nie ozna-
cza to, że nie możemy działać zgodnie 
z nową wizją. Edukacja pamięciowa 
może być częściowo zastępowana przez 
eksperymenty, samodzielne poszukiwa-
nia, udział w projektach, zabawę i to się
dzieje na naszych zajęciach – zarówno 
w młodszych jak i starszych klasach. 
Przykładem są sprawdziany, przy któ-
rych możliwa jest praca z podręcznika-
mi. W ten sposób nie uczymy się jedy-
nie odtworzenia wiedzy z pamięci, ale 
orientacji w temacie, samodzielnego my-
ślenia i korzystania z dostępnych źródeł. 
Sprawdzian dotychczas postrzegany jako 
narzędzie kontroli postępów i opanowa-
nego materiału staje się możliwością do-
datkowego treningu.
Innym spektakularnym pomysłem, 

o którym warto wspomnieć jest rede-
fi nicja zadań domowych. Zamiast obo-
wiązkowych wprowadzamy więcej 
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propozycji zadań dla chętnych, co po-
budza motywację wewnętrzną. Nie chce-
my, by rozwój kojarzył się z przytłacza-
jącym obowiązkiem.
Poza tym z ruchem „Budzącej się szko-
ły” wiąże się koncepcja „zielonego dłu-
gopisu”. Nie mam tu na myśli tylko 
zmiany koloru jego wkładu. Ta koncep-
cja zmienia punkt myślenia. Na popra-
wionej przez nauczyciela pracy nie ma 
czerwonych oznaczeń błędów, a poja-
wiają się zielone oznaczenia tego, co 
w wykonanej pracy było pozytywne. 
Dodatkowo istotnym dla postępu edu-
kacyjnego jest fakt, że uczeń sam ma 
możliwość poprawy swoich błędów, 
co sprzyja jego rozwojowi. Póki co za-
częłam korzystać z tej metody ekspery-
mentalnie, aby sprawdzić wszelkie za 
i przeciw. Pracuję tak trzeci rok i nie 
zauważam żadnych negatywów. Wręcz 
przeciwnie! Efekty działań są fascynują-
ce! Dopowiem jeszcze, że osobiście naj-
częściej to nie ja sprawdzam prace ucz-
niów, a robią to oni sami lub sprawdzają
je sobie nawzajem. Tak jak i nawzajem 
się odpytują. Wiem, że w klasach star-
szych również coraz częściej pojawiają
się takie formy i mam ogromną nadzieję, 
że do koncepcji ZIELONEGO długopisu  

z czasem przekonywać się będzie coraz 
więcej nauczycieli.
Jaki wpływ na efektywne wdrożenie 

ma zgrany zespół nauczycieli?
Nie wszyscy nauczyciele mówią jednym 

głosem, co odzwierciedla naturalną spe-
cyfi kę pracy zespołowej. Jednak idea jest 
oparta na porozumieniu i poszukiwaniu. 
Mimo więc, że jako nauczyciele tworzy-
my zgodny zespół, to każdy z nas działa 
we własnym tempie i w zgodzie ze swo-
ją logiką. Modelujemy system, który jest 
żywym procesem.
Jak przygotowujecie zespół nauczy-

cieli do działania w oparciu o nową
ideę?
Uczymy się, dzielimy doświadcze-

niami, inspirujemy, omawiamy wąt-
pliwości, które pojawiają się na po-
szczególnych etapach. Uczestniczymy 
w szkoleniach, webinariach, konferen-
cjach. Przynależymy do grupy „Budząca 
się szkoła” na Facebooku, gdzie na-
uczyciele i rodzice wymieniają się spo-
strzeżeniami, propozycjami i wspiera-
ją się w sytuacjach trudnych, szukając 
wspólnie rozwiązań. Jako kadra SP1, 
pod przewodnictwem pani Dyrektor, 
stworzyliśmy wspólną grupę w apli-
kacji Messenger, którą nazwaliśmy 
„Budząca się SP1”, gdzie podsyłamy 

sobie pomysły na inspirujące zajęcia, czy 
prosimy o pomoc.
Jaka jest rola rodziców w procesie 

wdrożenia?
Rodzice są naszymi partnerami, stoimy 

po tej samej stronie. Wszystkim nam za-
leży na dobru dzieci, dlatego konieczna 
jest współpraca. Tak postrzegamy istotę
wzajemnych relacji. Spotykamy się na 
zebraniach, indywidualnych konsulta-
cjach, ale nie tylko. Doskonale sprawdza-
ją się wspólne inicjatywy. Do takich na-
leży DZIEŃ MŁODEGO ODKRYWCY, 
który niedawno odbył się w naszej szko-
le. Po południu zaprosiliśmy naszych 
uczniów wraz z rodzicami na cykl zabaw 
naukowych. Zorganizowaliśmy stano-
wiska tematyczne, przy których mogli-
śmy wspólnie poznawać i doświadczać. 
Dotykaliśmy historii, korzystając ze sta-
rych aparatów fotografi cznych, maszyn 
do pisania. Pisaliśmy za pomocą gęsiego 

pióra i atramentu. Szyliśmy na maszy-
nach do szycia, graliśmy w gry z nasze-
go dzieciństwa. Robiliśmy kule musują-
ce do kąpieli, makijaże, tatuaże, fryzury. 
Programowaliśmy roboty, oglądaliśmy 
występy tańców regionalnych i wiele in-
nych. To wydarzenie pokazało nam, że 
możemy wspólnie przekroczyć stereo-
typowe postrzeganie swoich ról i na za-
sadzie współpracy tworzyć środowisko 
edukacyjne.
Dzieciństwo to nie wyścigi. Twórzmy 

więc systemy, w których głównym mo-
torem jest poszukiwanie, entuzjazm, za-
pał. Nie porównujmy się do innych i nie 
przejmujmy swoimi słabymi stronami. 
Szukajmy swoich mocy, by szczęśliwie 
wzrastać każdego dnia.
Dziękujemy za rozmowę. Nie może-

my doczekać się ciągu dalszego już za 
miesiąc.
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Postanowienia noworoczne 2023
Od Świąt i atmosfery noworocznej dzieli nas już miesiąc. Czas, w którym ponownie rozkręcił się codzienny rytm, a nasze nowo-

roczne postanowienia zaczęły się urzeczywistniać. Chyba, że nie zaczęły… Na tym właśnie chcielibyśmy się skupić w lutym, któ-

remu wciąż jeszcze blisko do początku roku, gdy jeszcze wszystko może się zdarzyć i gdy na zmiany nie jest za późno.

Tak bywa z postanowieniami nowo-
rocznymi, że entuzjastycznie wybuchają
w naszych głowach i sercach pod koniec 
roku, a już po kilku styczniowych dniach 
stają się mętne i coraz mniej uchwytne. 
Co zrobić, żeby jednak w 2023 udało 
nam się dowieźć je w postaci spełnionej 
do grudnia? Oto kilka naszych spraw-
dzonych sposobów na zarządzanie po-
stanowieniami noworocznymi.

1. Gdy opadła niezwykła atmosfera, 
z jaką wiąże się koniec roku, spójrz-
my na nasze postanowienia jeszcze raz. 
Spiszmy je i przyjrzyjmy się im. Czy są
realne? Czy naprawdę nam na nich za-
leży? Zastanówmy się, jakie cele przy-
pisaliśmy tym postanowieniom. Wiara 
w sens naszych celów i postanowień
doda nam determinacji.  

2. Rok to 12 miesięcy, 52 tygodnie, 365 
dni. Tyle mamy realnego czasu na wdro-
żenie i osiągnięcie zamierzonego efektu. 

Nie zakładajmy, że coś wydarzy się cu-
dem lub siłą rozpędu. Nie liczmy na nie-
spodzianki od losu. Rozpiszmy plan na 
osiągnięcie sukcesu i satysfakcji. Co mu-
simy zrobić każdego dnia, z jakim efek-
tem musimy zakończyć każdy kolejny 
tydzień i miesiąc, żeby udało nam się
zrealizować na koniec roku cel??

3. Jeśli poszczególne podsumowania 
dni, tygodni i miesięcy okazują się nie-
satysfakcjonujące, to nie upadajmy w na-
szych postanowieniach, tylko wyciągnij-
my wnioski. Powiedzenie, że sukces to 
wytrwałe podążanie od jednej porażki 
do kolejnej znamy już z pism starożyt-
nych. Upadanie i klęski są naturalnymi 
składowymi procesu realizowania swo-
ich celów. Absolutnie więc nie powinny 
ich przekreślać.

4. Systematycznie wracajmy do naszych 
spisanych postanowień, czytajmy je re-
gularnie. Jeśli rozpisaliśmy je bardziej 

szczegółowo, zadaniowo, aktualizujmy 
nasze zapisy o wyciągane wnioski.

5. Skorzystajmy z pomocnych i wygod-
nych aplikacji, które pomagają w plano-
waniu i organizacji. Słuchajmy budują-
cych podcastów.

6. Wyobrażajmy sobie siebie samych 
w aurze zrealizowanych postanowień, 
napełniajmy myśli tą wizją.

Nie odpuszczajmy! Nie pozwólmy, by 
codzienność ostudziła nasz zapał. Nie 
ulegajmy zniechęceniu i nie poddawaj-
my się porażkom. Traktujmy je jako cen-
ne lekcje, bez których nie wyciągnęli-
byśmy wniosków. Zamieńmy życzenia 
w nowe nawyki i idźmy do celu, nie znie-
chęcając się tym, że nasza droga bywa 
pokrętna!

Zobaczcie, jak wygląda nasz mini po-
radnik w skrócie:

1. Życzenia, wizja i chęć.
2. Postanowienia i cele.
3. Plan i program zmiany.
4. Nowe nawyki.
5. Regularne podsumowania i korekty.
6. Efekt.  

Czasem spektakularne efekty biorą się
z całkiem niespektakularnych drobiaz-
gów. Czasem nasz cel otwiera nam zu-
pełnie nowe perspektywy, których nie 
spodziewaliśmy się wcześniej. Bycie 
otwartym na zmiany to istota rozwoju. 
A na rozwój zawsze warto być chętnym. 
Gdy w grudniu zaczniemy przyglądać się
efektom, nie oczekujmy realizacji tylko 
na poziomie 100%. Czasem wystarczy 
docenić 70%.  Życzymy Wam dobrego 
roku, pełnego wyzwań i pozytywnych 
odpowiedzi na nie.

TEKST: JOANNA KLAMECKA

REKLAMA



21# KULTURA



22 # SPORT

 KOSZYKÓWKA KOBIET
W derbach regionu, drugiej ligi koszykarek, Pompax Tęcza Leszno pokonała WSTK 
Wschowę 69:34. W ostatnim meczu, pierwszego etapu rozgrywek ligowych, koszy-
karki z Leszna pokonały 78:43 AZS Poznań. Kolejny etap rywalizacji, zawodniczki naj-
prawdopodobniej rozpoczną od zmagań z Ostrovią Ostrów Wielkopolski. W pierwot-
nej wersji, pierwszym rywalem miała być drużyna z Gdyni. Po zmianie terminarzu, 
koszykarki wylosowały klub z Bydgoszczy.

 FUTSAL
Na inaugurację rundy rewanżowej, GI Malepszy Arth Soft  Leszno uległ ekipie łódz-
kiego Widzewa. Minutę przed końcem spotkania, widniał jeszcze rezultat 2:3, lecz 
w końcówce gospodarze nie ustrzegli się nadmiaru błędów i ostatecznie przegrali 2:5.

Poznaliśmy pary, które zmierzą się ze sobą w 1/16 fi nału Pucharu Polski. GI Malepszy 
Arth Soft Leszno, zmierzy się z drużyną Bonito Helios Białystok. Rywalizacja o trofeum 
rozpocznie się na początku lutego.

Dobre rozpoczęcie roku natomiast, zanotowali młodzi leszczyńscy futsalowcy. Zajęli 
drugie miejsce w II Turnieju Eliminacyjnym Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-19 
w Szamotułach. W eliminacjach, Leszczynianie zremisowali z Red Dragons Pniewy 1:1 
oraz pokonali drużynę z Szamotuł 3:1 i ekipę z Gniezna 6:3.

 PIŁKA NOŻNA
W nowy rok z nowym prezesem. Szefem Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno, zo-
stał Przemysław Piwoński. Wiceprezesem, wybrano Przemysława Kowalskiego. Funkcję 
drugiego wiceprezesa, dalej będzie sprawował Jakub Pujanek. Tymczasem piłkarze 
powrócili do treningów po świąteczno-noworocznej przerwie.

 PIŁKA RĘCZNA
Dobiega końca także przerwa w rozgrywkach ligowych szczypiornistów. Po serii me-
czów sparingowych nadszedł czas na walkę o punkty. W pierwszym spotkaniu piłkarze 
ręczni Realu Astromal Leszno podejmą w hali „Trzynastka” drużynę z Obornik Śląskich.

KRĘGLE
Okolicznościowy turniej kręglarski został rozegrany z okazji 103. rocznicy powro-
tu Leszna do macierzy. Wśród kobiet podium wywalczyły Joanna Kurpisz, Anna 
Chwastyniak oraz Nicoletta Dudziak. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Karoll 
Sellmann. Podium uzupełnili Mateusz Klecha i Piotr Bednarek.  

 KENDO
Kendo to sport, którego nazwa pochodzi od japońskich słów ken (miecz) oraz do (dro-
ga), co możemy odczytać jako drogę miecza. Zawody kendo nieczęsto rozgrywane są 
w Lesznie. Okazją do zobaczenia takich zmagań był turniej rozegrany w hali Zespołu 
Szkół Rolniczo Budowlanych w Lesznie. Odbyły się tam zawody w ramach Zachodniej 
Ligi Kendo. Na turniej przyjechali zawodnicy m.in. z Torunia, Bydgoszczy, Wrocławia, 
Ostrowa Wielkopolskiego i Poznania.

 KOLARSTWO
Kacper Mizuro, wywalczył złoty medal w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajo-
wym w kategorii juniorów młodszych. Na zawodach z Zielonej Górze, Kacper był naj-
lepszy nie tylko indywidualnie. Team, w którym startował, okazał się najlepszy w szta-
fecie. Gratulujemy!

ŻUŻEL
Jack Holder, indywidualnym mistrzem Australii. Można to uznać za małą niespodzian-
kę. Trzy turniejowe rundy, zakończyły się bowiem triumfami Jasona Doyla, który był 
głównym faworytem do zdobycia mistrzowskiego tytułu. W ostatniej  rundzie były za-
wodnik FOGO Unii Leszno, nie zdołał awansować do fi nałowego wyścigu i w końcowej 
klasyfi kacji zajął ostatecznie drugie miejsce. Brąz wywalczył Max Fricke. Jack Holder był 
niezwykle waleczny nie tylko na torze. Po jednym z wyścigów IV rundy mistrzostw do-
szło do awantury pomiędzy wspomnianym Holderem, a Rohanem Tungatem. Kłótnia 
i wzajemne przepychanki były następstwem bardzo ostrej walki na torze.

Na torze w australijskim Banyo, rozegrano turniej „Darcy Ward Invitational”. Miejsca na 
podium wywalczyli: Tai Woffi  nden, Ryan Douglas i Max Fricke. Leszczyńskie Byki zajęły 
kolejno miejsca: James Pearson dziewiąte, a Maurice Brown trzynaste.

Dobiega końca rehabilitacja Jaimona Lidseya, po urazie nadgarstka. Żużlowiec za-
planował start w memoriale Roba Woffi  ndena, który ma zostać rozegrany 4 lutego. 
Lidsey bardzo ambitnie podchodzi do rozpoczynającego się sezonu, co podkreśla 
w wywiadach. Pozostaje ufać, że zbliżający się sezon żużlowy będzie udany dla na-
szego zawodnika.

Poznaliśmy terminarz rozgrywek Ekstraligi U24. W poniższej tabeli prezentujemy prze-
bieg rywalizacji Unii Leszno w 2023 roku.

DATA POJEDYNEK

18.04 Leszno – Wrocław

25.04 Toruń – Leszno

02.05 Leszno – Ostrów Wielkopolski

09.05 Grudziądz – Leszno

23.05 Leszno – Lublin

30.05 Częstochowa – Leszno

06.06 Leszno – Krosno

13.06 Gorzów Wielkopolski – Leszno

20.06 Leszno – Gorzów Wielkopolski

27.06 Krosno - Leszno

04.07 Leszno – Częstochowa

11.07 Lublin – Leszno

01.08 Leszno - Lublin

08.08 Ostrów Wielkopolski – Leszno

15.08 Wrocław - Leszno

22.08 Leszno - Toruń

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA
Uczestnicy zawodów, fot. fb Leszczyński Klub Kendo
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TOYOTA COROLLA SEDAN
DOSTĘPNA OD RĘKI W LESZNIE

Więcej informacji:

Leszno,
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

www.salontoyota.pl

TO PROGRAMODKUPU I SPRZEDAŻY SAMOCHODÓWUŻYWANYCH
WSZYSTKICH MAREK.

65 529 63 13www.toyotamikolajczak.pl

TOYOTA PEWNE AUTO

Zapraszamy do działu samochodów używanych w
Toyota Mikołajczak Leszno

89 900złod
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Cyryl i (nie tylko) jego metody
Mieszkańcy. To właśnie przez ich losy, ich utraty i naddatki miasto zyskuje patynę, zadrapania czy okaleczenia. Z jakiegoś po-

wodu konkretne osoby pojawiają się w danym mieście. Niektórzy z całych sił próbują wpłynąć na otaczający ich świat, osiągać 

cele. Inni nie przykładają do tego najmniejszej uwagi.

Cyryla Bajona i Władysława 
Flaczyńskiego łączy wiele. Obaj byli 
wielkimi przedsiębiorcami dawnego 
Leszna. Obaj wprowadzali w życie inno-
wacyjne pomysły. A mimo to można ich 
zaliczyć do osób zapomnianych. Żaden 
z nich nie cieszył się większym zaintere-
sowaniem historyków czy regionalistów. 
Łączyło ich jeszcze jedno. Obaj miesz-
kali w tym samym budynku.

Urodzony w Przemęcie Cyryl Bajon 
przeprowadził się do Leszna w kwiet-
niu 1919 r. w wieku 38 lat. Zamieszkał
przy ówczesnej ulicy Komeniusza i zało-
żył przedsiębiorstwo pod nazwą: „Zboże, 

mąka, nasiona, pasza, sztuczne nawozy, 
wszelkiego rodzaju produkta rolnicze, 
śrótownik i gniotownik owsa” - (pisow-
nia oryginalna). Już w styczniu 1920 r. 
mianowany został jednym z radców two-
rzącego się polskiego magistratu. W ra-
dzie działał do 1931 jako niepłatny czło-
nek. Rok wcześniej podczas uroczystej 
sesji z okazji 10-lecia powrotu Leszna do 
macierzy otrzymał za swe zasługi god-
ność Seniora Miasta Leszna. W między-
czasie okazał się niesamowitym przedsię-
biorcą. Powołał do życia Wielkopolską
Kopalnię Kredy. Kredownia mieściła 
się w Rosi w powiecie wołkowyskim, 
gdzie właściciel regularnie przebywał, co było przyczyną absencji na posiedze-

niach. Niemniej magistrat wielokrot-
nie podkreślał zasługi Bajona dla mia-
sta, wspominając jego wpływ na rozwój 
przemysłu (w Lesznie uruchomił jesz-
cze fabrykę kilimów). Obok wspomnia-
nej wyżej godności otrzymał także list 
ofi cjalny z podziękowaniem, a podsu-
mowaniem jego działalności było wy-
stąpienie magistratu o nadanie „Krzyża 
Zasługi”. Jakie były dalsze losy prze-
mysłowca? Nieliczne zachowane źród-
ła w Archiwum Państwowym w Lesznie 
informują, że zbankrutował…

Kolejnym właścicielem budynku zo-
stał Władysław Flaczyński. Równie 
nietuzinkowa i wizjonerska postać. 
Pochodził spod Gostynia, wykształcił
się w Pleszewie na zegarmistrza. Obok 
pracy w zawodzie trudnił się także sprze-
dażą wchodzących wówczas do użycia 
rowerów oraz artykułów niezbędnych 
w rolnictwie. W czasie kiedy brakowa-
ło węgla, uruchomił torfi arnię, stając 
się jednym z największych producen-
tów torfu w Wielkopolsce. W momencie 
łatwiejszego dostępu do węgla urucho-
mił fabrykę mebli. Na skutek ogólno-
polskiego krachu walutowego stracił
cały majątek. Przedsiębiorczy i praco-
wity Flaczyński nie poddał się. W tym 
momencie przeprowadził się do Leszna. 
Rozpoczął od produkcji szmacianych za-
bawek dla dzieci, a następnie wyrobów 
metalowych. Popyt na jego wyroby był
ogromny i Flaczyński mógł pozwolić
sobie na zakup budynku Bajona, gdzie 
kontynuował działalność. Wysiedlony 
w czasie okupacji powrócił do zegarmi-
strzostwa. W tym czasie okupant prowa-
dził produkcję dla potrzeb Wermachtu 
na jego posesji. Po zakończeniu wojny 
Flaczyński szybko powrócił do dzia-
łalności. Przedsiębiorstwo w kolejnych 

latach zostało upaństwowione, a konty-
nuatorem działalności był zakład znany 
w późniejszym czasie jako Metalplast. 
Warto na moment wrócić jeszcze do 
Flaczyńskiego. Znany był w mieście jako 
świetny pracodawca, dbający o swoich 
pracowników. Miał udostępniać pra-
cownikom choćby pobyt nad jeziorem 
w Górznie, które przez pewien czas 
dzierżawił.

Zarówno Cyryl Bajon, jak i Władysław 
Flaczyński zasługują na zaintereso-
wanie i szczegółowe opracowanie. 
Zasłużonych i jednocześnie zapomnia-
nych mieszkańców Leszna jest długa li-
sta. Jeszcze nieraz  przeczytacie o nich 
na łamach Leszczyniaka.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIE I REPRODUKCJE: 

MATEUSZ GOŁEMBKA

Budynek obecnie, ulica Chrobrego 8, w Lesznie

Budynek na projekcie z lat 50.
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Sabina Klak
Sens życia   

Sensem życia i zarazem jego treścią jest dla mnie miłość. Ona jest motorem moich dzia-
łań, inspiracją do tworzenia, spoiwem relacji międzyludzkich. Cierpię, gdy próbuję ro-
bić cokolwiek poza nią.

Rodzina

Mam dość liczną rodzinę i kocham jej wszystkich członków. Nie ograniczam jednak 
rodziny do więzów krwi. Wychodzę poza te ramy i tym samym poszerzam krąg, któ-
ry ochoczo nazywam rodziną. Tak czy inaczej, z osobami z najbliższego otoczenia 
przeżywamy najtrudniejsze i najbardziej wzniosłe lekcje, a gdy je odrobimy, zyskuje-
my poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję.

Poezja

W pierwszym etapie kontaktu z poezją, a potem próbą jej tworzenia, poe-
zja była dla mnie terapeutycznym narzędziem leczenia obolałej psychiki. 
Po sporym upływie czasu stała się narzędziem do dzielenia się własnymi 
doświadczeniami i próbą pokazania odbiorcy, że każdy problem ma roz-
wiązanie, które odkrywamy w głębi duszy.

Marzenia

Marzę o życiu wśród ludzi świadomych i kreatywnych, czyli takich, których system 
wartości nie będzie oparty o finanse i rywalizację. Pieniądze są potrzebne w tej rzeczy-
wistości, ale nie mogą być przyczyną utraty radości, zdrowia i poczucia bezpieczeń-
stwa. Jako rasa ludzka powinniśmy nad tym pracować i wykazywać się zrozumieniem 
względem siebie, a nie względem skostniałego systemu, który często działa przeciw 
dobru człowieka.

Leszno

Leszno jest dla mnie miastem świadomego wyboru. Urodziłam się 
w Wałbrzychu, ale koleje losu przerzucały mnie do różnych miejscowości. 
Przywędrowałam tu za głosem serca, bo stąd pochodzi mój mąż. Potem 
zwiększyła się pojemność moich uczuć i poznałam tu sporą grupę przyja-
ciół. Odnalazłam się w tutejszym środowisku ludzi związanych ze sztuką, 
więc sama również staram się tworzyć, pisząc wiersze, teksty piosenek, 
a  w  ostatnim czasie moją pasją stała się nauka tańca country. Kocham 
Leszno jako miasto, które tworzą kreatywni ludzie.

Przyszłość

Kiedyś myślenie o przyszłości spędzało mi sen z powiek. Notorycznie za-
martwiałam się o to, co przyniesie mi los, więc rozsiewałam strach po swo-
im umyśle, a potem toczyłam walkę z życiem. Dziś staram się dbać o moje 
myśli w obecnym tu i teraz. Na ile potrafi ę, staram się szanować życie, siebie 
i swoje otoczenie. Już wiem, że to, co zasieję teraz, przyniesie w przyszłości 
obraz moich myśli.

Najpiękniejszy dzień w życiu 

Dla mnie najpiękniejszy dzień, to każdy dzień, w którym czuję się pogodzo-
na ze sobą i światem, bo taki stan przekłada się na relacje z innymi. To każ-
dy dzień, w którym moje serce tryska bezwarunkową miłością, niosąc na-
dzieję i rozjaśniając mroki myślowe. To każdy dzień, w którym strach nie ma 
nade mną żadnej władzy, bo wtedy wiem, czym jest rzeczywista wolność.

Podróże

Razem z mężem dość sporo podróżujemy. Zwiedziliśmy prawie wszystkie 
kraje Europy. Byliśmy również w Maroku, Egipcie, a ja odbyłam z synem 
sześciotygodniową podróż do Indii, bo to kraj przesiąknięty duchowością. 
Mimo to Grecja jest państwem, w którym czuję się jak w domu. Jeśli los po-
zwoli, zamierzamy pojechać do USA. Wszystkie kraje świata warto zwiedzić, 
ale ich najwyższą wartością są ludzie, a ja uwielbiam obserwować ludzkie 
zachowania.

Poetka własnego życia. Kobieta świadoma, kochająca ludzi 

i  celebrująca życie. Współzałożycielka Stowarzyszenia 

Sztuka Dla Wszystkich, autorka 9 tomików poezji, spełniona 

mama czworga dzieci. Aktywna animatorka i uczestniczka 

życia kulturalnego. Na emeryturze realizuje swoje liczne 

pasje i  rozwija sferę duchową, która w  ostatnich latach 

jest czymś, co najbardziej ją pociąga. Ciepła, inspirująca, 

tajemnicza…W towarzystwie takich kobiet jak ona chce się 

przebywać bez końca.
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Baran (21.03-19.04)

Drogi Baranie, luty 2023 roku przyniesie wyzwania w zawodowej i fi nansowej sferze życia. Warto też po-
święcić więcej czasu zdrowiu i zwolnić nieco tempo, by przygotować siebie i sprzyjający grunt pod przy-
szłe sukcesy. Poza tym luty sprzyja nauce, rozwojowi zawodowemu i duchowemu. Możliwe, że poświęcisz 
sporo energii wypracowaniu bardziej efektywnej współpracy, poszukiwaniu pracy czy też przygotowaniu 
nowych projektów. Jeśli jesteś samotnym Baranem, to możesz liczyć na nową, ciekawą znajomość, choć 
nie spiesz się ze snuciem dalekosiężnych planów na przyszłość. W stałych związkach możliwe ciche dni, 
chwilowy kryzys i ogólne poczucie frustracji. Postaraj się nie oddalać emocjonalnie od tych, których przy-
chylność pragniesz pozyskać. Finanse raczej stabilne, ale warto uważać na nieprzemyślane inwestycje.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, luty 2023 roku postawi przed Tobą wyzwanie, by nadać życiu nowy kierunek w osobistej sferze 
życia. Szczególnie po 21 lutego czas zacznie Ci sprzyjać w działaniach, których celem ma być podniesie-
nie standardu życia, znalezienie nowej pracy oraz satysfakcja w związku.  Plany budowy, przeprowadzki, 
inwestycji lepiej jednak odłożyć na bardziej sprzyjający moment. Luty sprzyja także trosce o zdrowie oraz 
stabilizacji w dziedzinie uczuć. Postaraj się więcej odpoczywać, poświęć więcej czasu rodzinie i osobom 
bliskim Twojemu sercu. Nie podejmuj zadań ponad siły i unikaj rozwiązań siłowych, także tych słownych.  
Nadal pozostajesz też w sferze wpływów kosmicznych, które wodzą Cię na pokuszenie podczas podróży 
i zachęcają do zbędnego, katastrofalnego w skutkach ryzyka… 

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, luty 2023 roku pomoże Ci rozpocząć nowy etap w życiu zawodowym oraz osobistym. 
Możesz liczyć na stabilizację fi nansową, nowe ciekawe projekty oraz wsparcie współpracowników. Możliwe, 
że szef doceni twoje zaangażowanie, jeśli tylko wykażesz się przy tym rzetelnością i konsekwencją. Po 21 
lutego postaraj się więcej czasu poświęcić odpoczynkowi oraz refl eksji. W aurze czuć już będzie wiosnę, a Ty 
powinieneś zbierać siły, by z werwą wkroczyć w nowy rok astronomiczny. Koniecznie zatroszcz się o zdrowie, 
bo zaniedbania na tym polu długo będą się ciągnąć. Jeśli interesujesz się ezoteryką, to doświadczysz 
głębokiego wglądu w naturę spraw dotąd przed Tobą ukrytych. Masz także szansę przekonać się, że biała 
magia także jest dla Ciebie. W uczuciach stagnacja, choć na pewno pojawią się rozmowy o przeszłości 
i przyszłości... 

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, w  lutym 2023 roku ogólnie kosmiczna aura będzie Ci sprzyjać w  budowaniu poczucia 
wewnętrznej harmonii oraz satysfakcji w dziedzinie uczuć. Postaraj się skupić na swoich celach i nie pozwól, 
by emocje odciągały Cię od tego, co w głębi duszy uważasz na priorytety. To może być bardzo twórczy okres 
w życiu, otwierający drzwi do kariery i rozwoju osobistego. Niemniej unikaj wszelkiego ryzyka fi nansowego, 
a także długoterminowych inwestycji. To, co na początku wyglądać będzie korzystnie, z czasem okaże się 
totalną porażką. Stracisz tylko pieniądze, energię i czas. Lutowa aura 2023 roku sprzyja Twoim działaniom 
w dziedzinie rozwoju osobistego. Możliwe, że doświadczysz głębokiego, intuicyjnego wglądu w naturę 
spraw dla Ciebie najważniejszych. To da impuls do zmian zgodnych z potrzebami Twojej duszy.

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, luty 2023 może przynieść chwilowy kryzys, który stanie się końcem i zarazem początkiem 
nowego etapu w twoim życiu. Stoisz bowiem na progu wiosny, a to szansa, by zacząć wszystko od nowa. 
Warto poświęcić więcej czasu odpoczynkowi i regeneracji sił duchowych. Luty 2023 roku będzie też wspierać 
Twoje wysiłki dietetyczne i troskę o urodę, zdrowie. Bardzo możliwe, że czeka Cię też kryzys w dziedzinie 
uczuć. W stałych związkach oznacza to kłótnie o nic, ciche dni i fochy. Jeśli jesteś samotnym Lwem, to 
bardziej niż zwykle zacznie Ci to przeszkadzać… Możesz jednak osiągnąć postęp w karierze, jeśli tylko 
zachowasz zdrowy rozsądek i rzetelność. Warto poświęcić czas refl eksji o tym, kim jesteś i dokąd chciałabyś 
zmierzać w kolejnych miesiącach...

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, luty 2023 roku okaże się wyzwaniem w osobistej sferze życia. Przede wszystkim poddasz 
weryfi kacji relacje z  innymi ludźmi. Możliwe, że zdecydujesz się na zmiany, dzięki którym poczujesz 
się bardziej spełniona i zyskasz głębsze poczucie bezpieczeństwa. Luty będzie też sprzyjał weryfi kacji 
osobistych osiągnięć. Po 21. dniu miesiąca uważaj na swoje zdrowie. Nie forsuj się, bo wszelkie zaniedbania 
na tym polu długo będą się ciągnąć. Nowa dieta, zdrowszy jadłospis, kształtowanie zdrowych nawyków 
poprawią  Ci nastrój i kondycję. W dziedzinie fi nansów powinno być dość stabilnie, choć możliwe są też 
drobne zyski. Generalnie jednak unikaj wszelkiego ryzyka i pilnuj portfela. Jeśli jesteś samotną Panną, to 
najprawdopodobniej wyruszysz, by spotkać miłość swego życia... 

Waga (23.09 - 22.10)
Droga Wago, luty 2023 roku może okazać się przełomowy dla osobistej sfery życia. Masz zielone światło 
w  miłości. Śmiało możesz rozpoczynać poszukiwania pracy, dokonywać innych radykalnych zmian. 
Znajdziesz też ludzi, którzy będą wspierać Cię w realizacji celów. Masz teraz świetny czas, aby zmienić styl 
życia. Wszystko, co robisz dla swojego dobra, przyniesie Ci satysfakcję mimo początkowych trudności. Po 
21. dniu miesiąca energetyka gwiazd będzie Cię nieść w kierunku realizacji marzeń. Najpierw okaże się, że to 
Ty nie jesteś gotów, by stawić czoła ograniczeniom twardej rzeczywistości i swoim własnym słabościom… 
Postaraj się wykorzystać ten czas, by dokonać wewnętrznej transformacji. Spełnienie przyjdzie później, ale 
Ty będziesz już gotowa, by podjąć nowe wyzwania i osiągnąć swoje cele. 

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, luty 2023 roku przyniesie nowe w sferze uczuć oraz da impuls do rozwoju kariery zawodo-
wej. W miłości jak na wojnie – wszystko może się zdarzyć. Gdy coś się kończy, co innego się zaczyna. Postaraj 
się więc otworzyć na oczekiwania osoby bliskiej Twojemu sercu. Jeśli dopiero pragniesz miłości, najwyższa 
pora spotykać się z osobami, które Cię interesują. W pracy pojawią się nowe szanse, jeśli tylko wykażesz się 
kreatywnością i staniesz się bardziej chętny do współpracy. Luty sprzyja też nauce, ewaluacji projektów i na-
wiązywaniu współpracy. Poza tym będziesz pełen radości i energii do działania, by spełniać swoje marzenia 
i wcielać w życie projekty. Nie forsuj się jednak i dbaj o siebie, nie lekceważąc najdrobniejszych nawet obja-
wów choroby.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, luty 2023 roku to owocnych przemyśleń, twórczych pomysłów i nowych początków. 
Kosmiczna aura pozwoli Ci zregenerować siły i z werwą wziąć się do realizacji celów. Od Ciebie zależy, czy 
to będą Twoje cele. Mimo ogólnie sprzyjającej Ci aury energetycznej, luty 2023 roku przyniesie trudności 
w relacjach z szefami, współpracownikami oraz tymi, których przychylność chciałbyś pozyskać. W sprawach 
uczuć stabilnie, choć w stałych związkach zdarzą się ciche dni poprzedzone trzaskaniem drzwiami i dzikimi 
awanturami… Samotne Strzelce mogą jednak liczyć na nowe, intrygujące znajomości. Możliwe, że dzięki 
bardziej harmonijnej aurze energetycznej znajdziesz rozwiązania dla spraw, które od pewnego czasu nie 
przynosiły satysfakcji. Po 21 lutego warto zwolnić i więcej czasu poświęcić odpoczynkowi oraz trosce 
o zdrowie. 

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, luty 2023 roku to dla Ciebie czas wzrostu osobistego i społecznego. Masz zielone światło 
w każdej sferze życia, choć nie oznacza to, że nie musisz pokonać wewnętrznych oporów. Przyda się 
ogromna dawka autoironii, dobrego humoru i wiary w lepszą przyszłość. To teraz Twoi najlepsi przyjaciele 
na drodze do życiowych osiągnięć. Dzięki takiej postawie nadasz nowy kurs sprawom dla Ciebie ważnym. 
Koniecznie znajdź czas, by cieszyć się bliskością tych, których kochasz. Twoja rodzina to Twoja opoka, 
podobnie jak zaufani przyjaciele. Więcej uwagi warto też poświęcić planowaniu bezpiecznej przyszłości 
fi nansowej. Uznaj, że możesz wszystko, na czym tylko skupisz świadomą myśl i wysiłek.  

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku,  luty 2023 roku to Twój czas na nowe początki w każdej sferze życia, a szczególnie w miłości. 
Wyłącznie od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nadarzające się szanse i czy w ogóle wyjdziesz naprzeciw 
nim… Lutowa aura kosmiczna obdarzy Cię zdrowiem i dobrym nastrojem, choć lepiej unikaj zbyt przekornej 
postawy i uciekania w samotność. W pracy możesz za to wcielać  w życie projekty i zapracować na awans. 
Energetyka sprzyja także stabilizacji fi nansowej oraz wypracowaniu korzystnych kompromisów w sprawach 
spornych. Możliwe, że wnikliwiej rozważyć przyczyny dotychczasowych niepowodzeń i w niedalekiej 
przyszłości podejmiesz działania naprawcze. Postaraj się także nieco się porozpieszczać...

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, luty 2023 roku to czas przygotowania się do nowego etapu w życiu. Warto teraz pielęgnować 
bliskie relacje i zatroszczyć się o swoje potrzeby duchowe, emocjonalne i materialne. Koniecznie działaj 
tak, by nie powstawały zaległości. W ten sposób oczyścisz sobie drogę na niedaleką przyszłość zawodo-
wą i społeczną. Czas będzie sprzyjał temu, by udać się na krótki urlop czy weekendowe wypady z rodziną 
i przyjaciółmi. Postaraj się więcej czasu spędzać, aktywnie wypoczywając, wzmacniając ciało fi zyczne. Po 21 
lutego poczujesz się znów silniejsza i gotowa, by podejmować nowe wyzwania i spełniać marzenia. Unikaj 
jednak działania z pobudek wyłącznie egoistycznych, ponieważ może się to skończyć fi nansową katastrofą...

Horoskop klasyczny na luty 2023 r. opracowała Akia
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Bergen. O tym mieście w średniowieczu słyszał każdy. Bogacące się każdego dnia, główne zyski czerpało z morza. Ale nie tylko. 

Przez pewien okres przebywał tu biskup, król, królowa. Do połowy XIX wieku było najpotężniejszym miastem w tej części 

Europy. Nic dziwnego, że właśnie w Bergen w 1843 roku urodził się Edvard Grieg.

Pada od tygodnia. Właściwie leje. 
Inger nalega, abym jednak przyleciał do 
Bergen latem. Wtedy może będzie słoń-
ce, ale pewności nie ma. Nie słucham 
jej. W środę rano ląduje w porcie lotni-
czym Bergen-Flesland. Pogoda jest ber-
geńska. Pada deszcz, wiatr wieje coraz 
mocniej. Może jednak powinienem w lu-
tym wybrać Jordanię zamiast Norwegii? 
Nie. Norwegowie mawiają, że nie ma 
złej pogody, jest tylko nieodpowied-
nia odzież. Czekam za quasi-tramwa-
jem, który za 37 NOK zabierze mnie do 
centrum. Mógłbym iść pieszo, ale w tej 
pogodzie szedłbym chyba cały dzień. 
Norweska komunikacja miejska jest inna 
- interaktywna mapa z przewodnikiem, 
dostęp do WiFi, do magazynów. Po dwu-
dziestu minutach stało się coś dziwnego. 
Coś, o czym chyba marzyłem. Zaczął
padać śnieg! Bergen jakby ożyło. Jeden 
Norweg wyszedł na spacer, drugi zaczął
biegać, trzeci wziął narty, czwarty poin-
formował mnie, że to ostatni przystanek 
i pora wysiadać z tramwaju. Przyznam 
się, że byłem mu wdzięczny. W mig zna-
lazłem się w najpiękniejszym miejscu na 
świecie. Na bergeńskiej starówce. Nie 
zdążyłem zrobić kroku, nim nie ogarnęło 
mnie jeszcze większe szczęście. Właśnie 
pewna starsza Norweżka otwarła wiel-
kie, drewniane drzwi starej piekarni. 
Natychmiast poczułem ten piękny, aro-
matyczny zapach cynamonu.
- Poproszę cztery bułeczki cynamono-

we! Niestety nie znam norweskiego. To 
piękny
język, ale jednocześnie bardzo trud-

ny. Choć chyba trudniejsze są dialekty. 
Ich nie da się nauczyć w Polsce. Trzeba 
po prostu przebywać wśród Norwegów 
i próbować naśladować ich mowę.
- Masz szczęście! Właśnie wyciąg-

nęłam je z pieca. Uwaga, są gorące! 
Poproszę 80 NOK. - odpowiedziała pięk-
ną angielszczyzną.
80 NOK to prawie czterdzieści zło-

tych. Bułeczki cynamonowe można ku-
pić w Polsce. Gwarantuje jednak, że 
nie są nawet w połowie tak dobre, jak 
w Bergen. Gorąca czekolada kosztuje 30 
NOK. Połączenie idealne. Śniegu przy-
bywa coraz więcej. Zauważam pierwszy 
pług śnieżny. Ich w Norwegii jest naj-
więcej. Kierowca pługu ma ogromne po-
ważanie, szczególnie na północy. Pewien 
mężczyzna był pługowym przez 50 lat. 
Inny przez 45 lat. To po prostu coś więcej 

niż zawód. Każdy, kto oglądał fi lm pt. 
Kraftidioten Hansa Pettera Molanda ten 
wie, o czym mówię. Wróćmy do Bergen. 
Kieruję się w stronę największej atrakcji. 
Góry Floyen. Można tam wejść pieszo, 
ale zimą nie polecam. Lepiej wjechać tam 
kolejką. Za darmo, jeśli wcześniej wyku-
piło się Bergen Card (warto). Dlaczego 
Floyen jest wyjątkowa? Nie jest wysoka. 
Nie musi być. Wystarczy, aby podziwiać
z niej najpiękniejszy krajobraz na świe-
cie. Starówkę Bergen, port oraz fi ordy. 
Każdy musi choć raz je zobaczyć w swo-
im życiu. Góra Floyen jest na tyle wy-
jątkowa, że statystycznie co drugi dzień
mają na niej miejsce oświadczyny. Cóż, 
taki krajobraz powoduje, że stajemy się
bardziej uczuciowi. Na Floyen znajduje 
się mała kawiarenka. Niektórzy z Floyen 
zjeżdżają na nartach. Piszę o tym, tylko 
żeby podkreślić, że jest taka możliwość. 
Legalna, ale absolutnie jej nie polecam 
bez doświadczenia.
***
Zgłodniałem. Śniadanioobiadokolację

zjadłem u pewnego Afrykańczyka. Do 
Norwegii przypłynął w kontenerze. Aby 
zapłacić za przemyt, cała jego rodzi-
na pracowała przez pół roku. Mieszka 
w Bergen już dziesięć lat. Legalnie, kilka 
lat temu otrzymał obywatelstwo. Pysznie 
gotuje - do jego restauracji przychodzą
tłumy.

***
Nadchodzi zmierzch. W Bergen o tej po-

rze bardzo szybko. Kilka minut później 

zasypiam w malutkim, drewnianym ho-
teliku. Nie ma w nim prądu. Ma być na-
turalnie. W snach przenoszę się do śred-
niowiecznego Bergen, w końcu wystrój 
hotelu mi na to pozwala.

***
Zapomniałem o jednym. W Bergen 
znajduje się średniowieczny zamek. 
Niedaleko protestanckiej świątyni. 
Niedaleko portu marynarki wojennej. 
Muszę go odwiedzić! Nikt mi nie chciał
uwierzyć, że spędziłem tam osiem go-
dzin. Przewodnik przewiduje, że godzi-
na w zupełności wystarczy. Nieprawda. 
W godzinę można co najwyżej obejść
główne wystawy. W osiem godzin moż-
na znacznie więcej. Zacząłem od komnat 
więziennych. Wilgotne, zimne, ponure - 
idealnie oddają nastrój takiego miejsca. 
Niektórzy spędzali w nich lata. Ja spę-
dziłem godzinę. Głównie oglądając to, 
co zachowało się na ścianach. Później 
poszedłem prosto do komnat królew-
skich. Piękne, acz bardzo skromne. Nie 
zachwyciły mnie, idę dalej. Dochodzę
do kaplicy. W niej jest coś wyjątkowe-
go. Kamienny klęcznik, piękny krzyż, 
tajemnicza aura. Generalnie miałem 
szczęście. O tej porze jest bardzo mało 
turystów, więc nikt mi nie przeszkadzał. 
Kawałeczek dalej sala z ogromnym sto-
łem biesiadnym. Wyobrażam sobie, 
w jaki sposób spożywano tu jedzenie. 
Później odwiedzam bibliotekę, basz-
ty, wieżę, obserwatorium. To wszystko 

zachwyca mnie już chyba jakoś mniej. 
Myślami jestem już w innym świecie. 
Pomału wkraczam w świat Edvarda 
Muncha. Odległość między zamkiem 
a muzeum pokonuje błyskawicznie. 
Choć to dobre kilkadziesiąt minut space-
rem. Obrazy Muncha podobno zachwy-
cają każdego, o ile kontempluje się je na 
żywo, w oryginale. Tym razem nie opi-
szę swoich wrażeń. Zostawię je wyłącz-
nie dla siebie. Rano mój samolot odla-
tuje do Gdańska. Tak bardzo chciałbym 
tu zostać jeszcze co najmniej tydzień.

***
Norwegia jest generalnie bardzo dro-

gim miejscem, szczególnie Bergen. 
Jednocześnie jest to idealne miejsce 
na krótki wyjazd ze względu na pięk-
ne krajobrazy. Do Bergen bilety lotnicze 
są w bardzo niskich cenach (nawet za 
39 zł), paradoksalnie również hotele nie 
są drogie. W Bergen nie da się nudzić. 
Uwielbiam historię, naturę oraz sztukę, 
dlatego przedstawiłem Wam tylko te trzy 
wybrane atrakcje. Jednak jest ich znacz-
nie więcej. Oceanarium, centrum nauki, 
muzeum botaniki, wypożyczalnie łódek 
- każdy znajdzie coś dla siebie. Bergen 
generalnie najlepiej odwiedzić latem, ale 
tak naprawdę można dotrzeć tu o każ-
dej porze roku. Jedynie trzeba pamiętać
o odpowiednim ubiorze.
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