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Idą z Berlina, przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję, Turcję, do Aleppo. Po co idą? Bo sprzeciwiają
się wojnie, bo tylko tak mogą ten sprzeciw okazać, bo współczują ludziom, którzy przed wojną muszą uciekać z domów. Kto idzie?
Ludzie z wielu krajów Europy: z Niemiec, Francji, Włoch, Polski. Wśród nich Krzysztof z Leszna
Czytaj str. 5-6
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KONKURS
Obejrzyj rysunek i pomyśl, co
w tej sytuacji powiedział pan
Jan? Wymyślone przez siebie
zdanie przyślij nam SMS-em.
Jeśli masz więcej pomysłów,
możesz przysłać je w kolejnych
SMS-ach.

Odpowiedzi prosimy przesyłać
SMS-em na numer 7143 (koszt
wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł
z VAT). Na początku SMSa na-
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Co powiedział pan Jan?

pisz dwa słowa REPORTER
RYSUNEK i dopiero potem
swoją propozycję.

Autor lub autorka najbardziej
oryginalnej odpowiedzi otrzyma 100 zł nagrody.

100zł

Na odpowiedzi czekamy do 5
marca. Ogło sze nie wy ni ków
w kolejnym numerze Reportera
Leszczyńskiego.

REKLAMA

Konkurs rysunkowy:

Co powiedział pan Irek?
Zadanie polegało na wymyśleniu, co w przedstawionej na rysunku sytuacji mógł powiedzieć
pan Irek.
Naszym zdaniem najbardziej
dowcipną odpowiedź nadesłała
pani Renata z Leszna:
Wasza twarz brzmi znajomo
Pani Renata wygrywa 100 zł.
REKLAMA

AUTO SKUP
ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
TEL. 65 545 73 04
KOM. 606 982 046

Biuro reklam i ogłoszeń

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.reporterleszczynski.pl oraz
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Szpital ma być specjalistyczny
Pomysłem na utrzymanie leszczyńskiego szpitala jako lecznicy o znaczeniu regionalnym ma być rozwój usług
wysokospecjalistycznych. Czy to się uda? Sposobem realizacji tego założenia mają być prowadzone inwestycje, zakup
sprzętu oraz uzyskany właśnie kontrakt na kardiologię inwazyjną

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie staje przed kolejnym wyzwaniem.
Zapowiadana przez rząd reforma systemu ochrony zdrowia zakłada zmianę sposobu finansowania. W połowie
roku ma powstać sieć publicznych
szpitali z określonym zakresem usług
medycznych, a tym samym z góry
określonym budżetem – bez limitów,
REKLAMA

bez płacenia za poszczególne usługi,
za to ze stałą kwotą niezależną od ilości przyjętych pacjentów. Dlatego też
każda placówka zostanie zakwalifikowana do jednego z trzech poziomów
referencji. Czym ten poziom wyższy,
tym bardziej specjalistyczny szpital
i tym samym większe pieniądze. WSZ
w Lesznie aspiruje do trzeciego po-

ziomu referencyjnego, czyli do rangi
szpitala wielospecjalistycznego. Słowo – aspiruje – jest tu kluczowe, gdyż
lecznica nie oferuje pełnego zakresu
usług jakie powinien spełniać tego typu szpital, co nie oznacza, że nie stara
się tych braków nadrobić.
– Powinnyśmy być prawdziwym
szpitalem wojewódzkim, szpitalem wy-

sokospecjalistycznym, bo taki szpital
w tym miejscu regionu jest potrzebny – przekonuje Tomasz Karmiński,
dyrektor WSZ w Lesznie.
Proces ten nie jest jednak łatwy,
gdyż wymaga dwóch rzeczy: pieniędzy i specjalistów. W przypadku tych
ostatnich sytuacja jest trudna, gdyż
w ciągu 5-10 lat na emeryturę odej-

dzie znaczna część lekarzy i pielęgniarek nie tylko w Lesznie, ale w całym kraju.
Jeśli chodzi o fundusze, to szpital przez wiele lat borykał się z ich
brakiem spowodowanym głównie zbyt
niskim finansowaniem ze strony NFZ,
w efekcie czego zadłużał się. Wprowadzenie programu naprawczego oraz
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konsekwentne spłacanie długów zaczyna przynosić efekty. W tym roku
lecznica powinna spłacić kolejne kredyty, w tym te najdroższe zaciągnięte w parabanku. Szpital ma także
ostatecznie uregulować stare zobowiązania wobec ZUS-u.
– Nadal mamy jeszcze jeden kredyt, jego spłata zakończy się w 2020
roku. Rocznie to około 4 mln zł – mówi dyrektor Karmiński.
Mimo takich obciążeń placówka
ma szanse na zakończenie 2016 roku
dodatnim wynikiem finansowym. Jest
to jednak uzależnione od tego czy
i w jakiej wysokości NFZ zapłaci
za ubiegłoroczne nadwykonania.
– Ich wartość w 2016 roku sięgnęła ponad 6,5 mln zł. Część tych
świadczeń, to świadczenia ratujące
życie, więc jest realna szansa na to,
REKLAMA

że NFZ za nie zapłaci – mówi dyrektor Karmiński. – Tym bardziej, że
dokładaliśmy wszelkich starań, aby
wszystko było dobrze udokumentowane.
Ubiegły rok był także bardzo
ważny pod względem inwestycji ze
strony samorządu wojewódzkiego, który zakupił dużo specjalistycznego
sprzętu. Wyposażone zostały pracownie rezonansu magnetycznego, angiografii, pracownia radiologii zabiegowej. Nowy sprzęt pojawił się także
na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jednocześnie modernizowano odziały onkologii i neurologii, salę endoskopii, blok porodowy. W tym
zakresie szpital zyskał także wsparcie
leszczyńskich samorządów, jak chociażby miasta Leszna, który dofinansował remont bloku porodowego.

Wracając do sprawy uzyskania
trzeciego stopnia referencyjnego. Jak
przekonuje dyrektor Karmiński, szpitalowi brakuje niewiele. Należy dokonać pewnych zmian administracyjnych, rozszerzyć profil oddziału
laryngologicznego o otolaryngologię dla dzieci i dorosłych oraz konty nu ować mo der ni za cję i za kup
sprzętu. Natomiast nie ma szans,
aby do połowy roku uruchomić usługi z zakresu chirurgii klatki piersiowej czy kardiochirurgii.
– Jeśli nie uda się nam w tym
roku uzyskać trzeciego poziomu refe ren cyj ne go, to ma my dwa la ta
na nadrobienie braków – zaznacza
dyrektor.
Wiadomo natomiast, że w budżecie samorządu wojewódzkiego
są pieniądze na kontynuowanie re-

montów na oddziałach: neurologii,
nefrologii, neonatologii, onkologii
i dokończenie pracowni endoskopii.
Także leszczyńskie samorządy zamierzają się włączyć w ten proces.
Jeśli chodzi o zakup sprzętu, to szpital będzie aplikował o fundusze unijne. Ta ką sa mą ścież kę pla ców ka
chce wykorzystać jeśli chodzi o zdobycie pieniędzy na ter momoder nizację.
Ostatnie dni przyniosły pozytywne wieści. Szpital wygrał konkurs na prowadzenie usług medycznych z zakresu kardiologii inwazyjnej. Przypomnijmy, że pod koniec
ubiegłego roku placówka zakończyła współpracę ze spółką Nafis, która prowadziła pracownię kardiologii inwazyjnej. Powodem takiej decyzji było uruchomienie własnej pra-

cowni hemodynamiki. Szpital nie
miał jednak kontraktu na te usługi,
co oznaczało, że przez prawie trzy
mie sią ce przyj mował pa cjen tów
na własny koszt.
Od po nie dział ku ro bi to już
w ramach kontraktu, który przewiduje wykonywanie zabiegów wszczepiania stymulatorów, kardiower terów i defibrylatorów oraz ablacji
serca. Dzięki uzyskaniu kontraktu
pracownia może zacząć wykonywać
także zabiegi planowane, a nie wyłącznie ratujące życie. Uruchomienie pracowni w szpitalu i uzyskanie
kontraktu było możliwie dzięki sprzętowi zakupionemu przez samorząd
wojewódzki oraz współpracy ze specjalistami z Wrocławia i Poznania.
KAROLINA STERNAL
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Lepiej iść, niż siedzieć bezczynnie

- Co robiliście
popołudniami, już po
marszu?
- Często odbywały się
spotkania z uchodźcami,
głównie z Syrii...
- Z muzułmanami,
chrześcijanami?
Zanim odpowiedział,
spojrzał mi w oczy:
- Z ludźmi...
Zawstydził mnie

nego „szlaku uchodźczego”, tyle, że
w przeciwnym kierunku. Nauczono nas
braku sprzeciwu wobec wojny. Bierności. Ulegliśmy przekonaniu, że władzy, która pociąga za sznurki należy
się bać i nie stawiać jej oporu. Przyzwyczailiśmy się do bezpiecznego opowiadania się za „tymi dobrymi” i obwiniania „tych złych”, kiedy nic to nas
nie kosztuje. Do dzielenia ludzi na lepszych i gorszych – tych, którzy mają

my pójść i pomóc ludziom takim jak
my, których jedyną winą jest to, że nie
mieli szczęścia urodzić się w Berlinie,
Londynie czy Paryżu. Cywile dla cywilów! Pójdziemy ramię w ramię z Berlina, przez Czechy, Austrię, Słowenię,
Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję, Turcję do Aleppo.”
To w tym wszystkim jest bardzo
ważne: dokładnie taką sama drogę, ale
w odwrotnym kierunku przebywają

fot. Archiwum

26 grudnia 2016 z lotniska Tempelhof
w Berlinie wyruszył Civil Marche for
Aleppo – Obywatelski Marsz dla
Pokoju Berlin-Aleppo. Zorganizowała
go mieszkająca w Berlinie Polka, Anna Alboth, dziennikarka, podróżniczka, blogerka, wrażliwy człowiek.
„Jesteśmy tylko garstką zwykłych ludzi. Nie reprezentujemy żadnej konkretnej partii politycznej ani organizacji” napisała w swym manifeście opublikowanym na stronie internetowej
www.civilmarch.org, która poświęcona jest i opisuje to przedsięwzięcie.
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Empatia i imperatyw

„Nadszedł czas, aby działać. Nie możemy już dłużej siedzieć przed naszymi laptopami, patrzeć i nic nie robić.
Mamy już dość klikania w facebookową ikonkę „przykro mi”, pisania „to
straszne” i „jesteśmy tak bezsilni”. Bo
nie, nie jesteśmy! I jest nas takich zbyt
wielu! Dlatego idziemy do Aleppo.
Z Niemiec do Aleppo, wzdłuż tak zwaREKLAMA

Idą bocznymi drogami, czasem po prostu przez pola

prawo by spać spokojnie w swoich łóżkach i tych, którzy muszą je opuścić,
uciekać, żeby ratować życie. Tłumaczono nam: „Tak to po prostu już jest,
nic na to nie poradzisz”. Uwierzyliśmy. Ale dłużej nie możemy udawać,
że to wszystko prawda. Nie zgadzamy
się na bierność. Jesteśmy gotowi by
w końcu przełamać bezsilność. Chce-

uciekający przed wojną i wynikającą
z niej biedą Syryjczycy. Obywatelski
marsz ma ich sprawę nagłośnić, ma im
pomóc. Pomóc usiłują zwyczajni ludzie – ci szczęściarze, którzy urodzili
się na spokojnym Zachodzie wstali z foteli, wzięli w ręce białe flagi i ruszyli
w drogę. Bo lepiej iść, niż pozostać
bezczynnym.

W marszu idą mieszkańcy wielu
krajów: Niemiec, Francji, Włoch, Czech
Austrii. Od samego początku jest też
sporo Polaków, którzy dowiedzieli się
o nim od znajomych, znajomych znajomych, z Fejsbuka, Twittera, z gazet
i rozgłośni, które coraz żywiej interesują się „cywilami w drodze”. Przez
tydzień szedł też Krzysztof z Leszna.
Ma czterdzieści kilka lat, rodzinę, firmę. Dlaczego poszedł?
– Fejsbuk mnie wyśledził – mówi. – Fejsbuk widzi, czym się człowiek interesuje, jakie strony odwiedza,
o czym czyta. A ja od samego początku obserwuję dramat uchodźców i nie
mogę się z nim pogodzić. Z tragedią
tych tysięcy ludzi, którzy toną w morzu, z widokiem zapłakanych dzieci,
zrozpaczonych kobiet, zdesperowanych
facetów, którzy nie mogą, choć chcą,
zapewnić bezpieczeństwa swoim rodzinom. A my, ten cywilizowany i syty
Zachód, który prze wieki tych ludzi
wykorzystywał kolonialnie, teraz przyglądamy się temu bezczynnie. Nawet
z pewną odrazą. I nawet my chrześcijanie. A przecież kto w ubiegłym roku
uważnie słuchał Franciszka musiał słyszeć, jak mówił, że zamykanie się tylko w granicach swego własnego kraju
jest niczym innym jak egoizmem. Musimy wychodzić do innych, wyciągnąć
do nich pomocną rękę. A ilu to robi?
W moim kościele nawet księża nie modlą się za uchodźców. Pytasz dlaczego
poszedłem? Najpierw wziąłem udział
w akcji Caritasu Rodzina-Rodzinie, ale
uznałem że to za mało. Poszedłem, bo
nic lepszego nie potrafiłem wymyślić,
żeby czynnie pomóc tym ludziom, a bar-
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dzo chciałem. To się nazywa empatia.
Fejsbuk tę empatię Krzysztofa doskonale zauważył i od początku grudnia zaczął wyświetlać na jego koncie,
na głównej stronie dziwny, kolorowy
baner. Początkowo Krzysztof nie zwrócił na niego uwagi, potem wzrok przykuło słowo Aleppo. To miasto w Syrii,
pełne cywilów i ciężko bombardowane
przez strony trwającego w Syrii konfliktu. A kiedy w końcu kliknął na baner i się wczytał, obok empatii pojawił
się imperatyw. Poczuł, że musi tam iść.
Długo się nie zastanawiał: powiedział
żonie, poukładał sprawy w fir mie,
do plecaka zapakował śpiwór, karimatę, termos z herbatą, trochę jedzenia.
Akurat zaczynały się zimowe ferie. Pojechał do zasypanych śniegiem Czech.
Tym razem jednak nie na narty, ale żeby w Brnie dołączyć do Marszu.
– Każdy może dołączyć w każdym wybranym przez siebie momencie – opowiada. – Wystarczy chcieć
i sprawdzić na Fejsbuku, gdzie akurat
są, o której i skąd wyruszają. Wystarczy się dopasować. Cały marsz potrwa
trzy, może cztery miesiące i nawet nie
wiadomo, czy uda się cały szlak przebyć. Tylko garstka jednak zamierza
uczestniczyć w nim od początku do końca. Większość, tak jak ja, dołącza na kilka, kilkanaście dni, potem trzeba wracać do swoich zajęć. Wielu jednak zapewnia, że jeszcze do marszu wróci. Ja
szedłem tydzień.
Plan miał taki, by dojechać z Leszna autem do Brna, zostawić tam samochód, po tygodniu marszu dotrzeć
do Austrii, potem wrócić do Brna i autem do domu. Wyszło inaczej:
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Reporter pyta Czytelników!

Czy popierasz takie działania jak Obywatelski Marsz dla
Pokoju Berlin-Aleppo? Czy weźmiesz udział w akcji
Caritasu Rodzina-Rodzinie? Jak najlepiej pomagać
uchodźcom?

Podziel się z nami swoją opinią i napisz w SMS-ie, co o tym myślisz?
SMS przyślij pod numer 7057 (koszt SMS-a to 65 groszy z VAT).
UWAGA! Na początku SMS napisz słowo: REPORTER, a dopiero potem
swoją opinię. Nadesłane wypowiedzi przytoczymy w kolejnym numerze
Reportera Leszczyńskiego.

– W tym marszu jest tak, że większość ludzi idzie, a niektórzy, którzy
czują się gorzej, słabiej, chcą odpocząć, jadą samochodami – opowiada. – Moim jechał Juliusz, 18-letni student medycyny z Heidelbergu. Mocno
obtarł sobie nogi i kilka dni musiał odpuścić maszerowanie.

Problemy i życzliwość

Siedzimy nad smartfonem Krzysztofa
i przeglądamy zdjęcia. Widać na nich,
że lekko nie było: dokuczała zima,
śnieżne zadymki, przenikliwy mróz.
Codziennie przebywali po ponad 20
kilometrów. Szli wyłącznie bocznymi
drogami, często po prostu przez pola.
Ale na zdjęciach Krzysztofa widać, że
nikt nie narzeka. Widać uśmiechy i pozytywną energię. Na przedzie transparent, nad głowami białe flagi, żadnej
polityki, żadnej ideologii, tylko współczucie i szczera chęć pomocy. Codziennie spotkania z miejscowymi, z młodzieżą, z uchodźcami.
Ten marsz jest jak rzeka, która
płynąc do morza, zbiera po drodze dopływy. U źródeł nie brakło problemów:
1. Pojawił się czarny PR w mediach:
– Ania opowiadała o zadawanych
przez media pytaniach, kto to finansuje, skąd pieniądze, kto za tym stoi – opowiada Krzysztof. – A przecież nikt
za tym nie stoi, a marsz finansuje się
z dobrowolnych wpłat w internecie. To
teraz modne, nazywa się to crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Noclegi są darmowe, bo zazwyczaj nocujemy w udostępnionych przez
REKLAMA

lokalne władze salach gimnastycznych,
czasami w salkach Caritasu. Na jedzenie zrzucają się ci, którzy akurat maszerują. Żywność przywozi się też ze
sobą. Wszyscy zachwycali się na przykład gostyńskim masłem, które przywiozłem. Nie brakuje życzliwych ludzi, którzy dokarmiają marsz, często
uczestnicy są goszczeni przez imigrantów, którzy już od pewnego czasu mieszkają na Zachodzie. W Czechach mieszka sporo Syryjczyków.
2. Do marszu na siłę chciała wepchnąć się polityka.
W reportażu w radiowej Trójce
uczestnicy pierwszych dni opowiadali,
jak to na jednym ze spotkań z ludźmi
w Niemczech pojawili się neonaziści.
Posłuchali, zobaczyli, że nie o politykę
chodzi, ale o zwykłe ludzkie współczucie i zamiast manifestować, po prostu poszli sobie.
– W pewnym momencie do marszu dołączyć chcieli uchodźcy syryjscy, ale mieli ze sobą flagi antyasadowskiej opozycji [Baszar Al-Asad
jest prezydentem Syrii, jednym z
czterech stron tamtejszego konflik
tu – przyp. red.] – opowiada Krzysztof. – Ania się na to nie zgodziła, bo
my idziemy tylko z białymi flagami,
bez żadnych znaków, bez podtekstów
politycznych, tylko dla pokoju. Przeciw wojnie, ale nie przeciw nikomu
konkretnemu. Tamci dali spokój, odłączyli się.
Ale obok problemów, było i jest
sporo ludzkiej życzliwości i poparcia,
najczęściej (szczególnie w Niemczech)
okazywanego... poczęstunkami.

– Na granicy niemiecko-czeskiej
czekał na marsz burmistrz czeskiego
miasteczka z powitaniem, pewien Czech,
który przejechał 300 kilometrów, żeby
naszym cywilom przywieźć gar z gulaszem i w autobusie... czescy antyterroryści dla ochrony, której marsz wcale nie potrzebował. Trochę z marszem
pobyli, wieczorem w salce gimnastycznej pomogli spałaszować ten gulasz
i sobie pojechali. A marsz szedł dalej – opowiada Krzysztof.

Ludzie

Kim są ludzie, którzy zdecydowali się
na taki akt solidarności z uchodźcami?
Krzysztofa już znamy. W marszu
spotkał:
Anię Alboth, pomysłodawczynię,
organizatorkę, duszę i serce całego
przedsięwzięcia.
Juliusza (tego 18-latka z poobcieranymi nogami) i jego dwóch kolegów.
Młodzi chłopcy z Niemiec, koledzy
z jednego chóru. Pewnego ranka obudzili całą salę gimnastyczną śpiewem.
18-letnią Robin. Dziewczyna zdała maturę, przed studiami zrobiła sobie
rok przerwy. Idzie w marszu i jest prawą ręką Ani. To ona wyszukuje noclegi w Austrii i świetnie sobie z tym radzi.
Teresę z Polski, która na co dzień
pracuje w ośrodku adopcyjnym.
Jacka z żoną, oboje spod Krakowa. Ona jest nauczycielką, on terapeutą, który pomaga więźniom wracać
do normalnego życia. Oboje co roku
wyruszają w wędrówki, najczęściej
pielgrzymują w intencji pokoju. W tym
roku idą do Aleppo. Poświęcili na to
całe ferie zimowe.
Dwudziestokilkuletniego Mikołaja z Łodzi, który był wychowawcą w doREKLAMA
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mu dziecka i już angażował się w wolontariat. W Łodzi zorganizował wielką zbiórkę śpiworów dla koczujących
uchodźców i pojechał na granicę serbsko-macedońską, żeby im je dostarczyć.
Dziewczynę z Płocka, która w ubiegłym roku na granicy serbsko-macedońskiej spędziła dwa tygodnie jako
wolontariuszka. Kiedyś pielgrzymowała
z Płocka do Santiago de Compostela i
przechodziła przez Leszno.
Agatę z Warszawy.
Ewę, 68-letnią Polkę z tatarskimi
korzeniami i znanym nazwiskiem, mieszkającą w Berlinie i znaną w tamtejszym kulturalnym środowisku.
Maricę z Francji (mówiła o sobie,
że jest Berberyjką), z Paryża. Wykładała na uczelni, ale rzuciła to zajęcia
i wyruszyła do Aleppo. Rozstała się z
facetem, który nie chciał z nią pójść.
Antoine z Francji, który, gdy wróci już z marszu do domu, zabierze się
za odbudowę kamiennego domu i winnicy, które kupił na prowincji, południu Francji.
Andreasa z Niemiec, spokojnego
i opanowanego pracownika urzędu samorządowego w Berlinie, który zajmuje się środowiskiem.
Uthę z Niemiec.
Krystiana, Polaka, byłego strażnika lotniska.
Janka z Polski, który całą drogę
ciągnie za sobą (lub pcha) trzykołowy
wózek z bagażem.
Mar tynę, Polkę, podróżniczkę.
Do marszu dołączyła zaraz po powrocie ze Sri Lanki, ale aktywnie uczestniczyła w nim od samego początku, bo
będąc jeszcze na Sri Lance, prowadziła zdalnie stronę internetową i marszowego fejsa.

Lokal użytkowy
w centrum Leszna do wynajęcia
(handel, usługi itp.)
32 metry kwadratowe
ul. Leszczyńskich 21

tel. kom. 505 017 320

– Szliśmy ramię w ramię w dobrej
sprawie, przekonani, że tak trzeba, choć
nie wiemy, czy coś to da, czy coś to
zmieni. Wiemy, że sami wojny nie zatrzymamy, ale być może to będzie ten
pierwszy mały kamyk, który uruchomi
lawinę? – mówi Krzysztof. – Musimy
spróbować. Jako ludzie jesteśmy to winni innym ludziom. Ja wróciłem do domu, do rodziny, do przyjaciół, do bezpiecznej stabilności. A uchodźcy tego
nie mają, są bez niczego. Nie możemy
dopuścić, by zabrakło im też pomocy.

Pomóż

Pomagać można na różne sposoby.
Można iść do Aleppo, ale można też
wziąć udział w akcji Caritasu Rodzina-Rodzinie. Mało o niej słychać w naszym regionie, choć trwa ona w całym
kraju. Jak informuje Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska od października 2016 do 31 stycznia 2017 roku już 1715 rodzin w Aleppo w Syrii
i w Libanie zostało objętych dzięki niej
długofalową pomocą. W pomoc zaangażowało się już 5470 osób,
rodzin i instytucji w kraju. Każdy może do nich dołączyć. Szczegóły
na www.rodzinarodzinie.caritas.pl
ARKADIUSZ JAKUBOWSKI
REKLAMA
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Galeria Sztuki MO ul. G. Narutowicza 31 – wystawa
„Polski plakat ﬁlmowy: lata 1950-70”
Muzeum Okręgowe pl. Jana Metziga 17 – wystawa „Święci i patroni”
Galeria MBWA ul. Leszczyńskich 5 – wystawa: ,,x2 Katarzyna Gauer Paulina
Matysiak''
Galeria 1001 Drobiazgów ul. Różana – wystawa „1001 portretów'”
Miejska Biblioteka Publiczna ul. B. Chrobrego 3 – „Autografy i Exlibriysy"
– wystawa ze zbiorów Zbigniewa Gryczki
23.02 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 17:00 – „Podróże nieudacznika” –
spotkanie z prof. Dariuszem Gwiazdowiczem w ramach cyklu: Wokół Globusa
23.02 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 18:00 – „Trzy prawdy według księdza
Tischnera. Post prawda w naszej rzeczywistości medialnej ” – spotkanie w
ramach cyklu: Obywatelskie Czwartki
23.02 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 20:00 – recital jazzowy Maja Kolanoś
24.02 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 12:00 – „Tajemnica starego witraża.
Tom 3. Po drugiej stronie” - spotkanie z autorką Ewą Rosolską
24.02 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 19:00 – Koncert zespołu Boogie Bron
Band z cyklu: „Wieczory u Brona”
26.02 MO pl. Jana Metziga 17, godz. 16:00 – spotkanie z cyklu Na Styku
pt. „Komiksowa kultura Żydów”; bilety: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł
26.02 MOK ul. B. Chrobrego 3A, godz. 17:00 – „Karnawałowy kogel-mogel”
– koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Miasta Leszna i zaproszonych gości;
bezpłatne wejściówki w kasie MOK
27 i 28.02 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 10:00-17:00 – Konferencja dot.
żołnierzy wyklętych; Organizatrzoy: Miasto Leszno, MBP, IPN, II LO, Fundacja im.
Huberta Mądrego. W programie: m.in. koncert Przemysława Maćkowiaka,
wokal: Agata Nadrowska
1.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 17:00 – spektakl teatralny dla dzieci „Dwie
Dorotki” w wykonaniu Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa
4.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 11:00 – spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki, Małgorzata Warda „5 sekund do IO”
5.03 MO pl. Jana Metziga 17, godz. 16:00 – spotkanie z cyklu „Salon
historyczno-artystyczny” pt. „Wedgwood i Davenport czyli ceramika angielska
w XVIII i XIX wieku”; bilety: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł
7.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 17:00 – „Stanisław Dygat. Urodziny” –
otwarcie wystawy poświęconej Stanisławowi Dygatowi
8.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, Godz. 17:00 – „Pozytywny egoizm siłą kobiety” –
spotkanie z Elizą Borowiak
8.03 Galeria MBWA ul. Leszczyńskich 5, godz. 18:00 – wystawa: ,,x2 Katarzyna
Gauer Paulina Matysiak''
8.03 MOK ul. B. Chrobrego 3A, godz. 19:00 – Grupa MoCarta „Dzieła wybrane
z XX-lat”; bilet 50 zł
9.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, 17:00 – Żużlowy Dzień Kobiet
10.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 20:00 – koncert Chucka Fraziera
„Podróż do Houston”
11.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 9:00 – Leszczyńskie spotkanie
fotograﬁczne
12.03 MO Galerii Sztuki ul. Narutowicza 31, godz. 15:00 – spotkanie z cyklu:
Rodzinna Akademia Sztuki pt. „Plakatowe love”; bilety: normalny 5 zł,
ulgowy 3 zł
13.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 17:00 – promocja książki Marty Osy „Róża,
bratki i wariatki”
17.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 17.00 – spotkanie z Dionizym
Piątkowskim
17.03 MBP ul. B. Chrobrego 3, godz. 19.00 – koncert muzyczny zespołu Dawid
Kostka Trio
17.03 Maskarada ul. G. Narutowicza 69, godz. 20:30 – koncert Lech
Niedźwiedziński Funky Band; wstęp wolny
18.03 Rynek, godz. 10:00 Jarmark Staroci
19.03 MO Galerii Sztuki ul. Narutowicza 31, godz. 16:00 – oprowadzanie
po wystawie: „Polski plakat ﬁlmowy: lata 1950-1970”; bilety: normalny 5 zł,
ulgowy 3 zł
Program Teatru Miejskiego w Lesznie na str. 13. Szczegóły wydarzeń na
stronach internetowych: Urzędu Miasta Leszna, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiego Ośrodka Kultury, Teatru
Miejskiego, Muzeum Okręgowego, Galerii 1001 Drobiazgów

Tradycja w nowej odsłonie
Nowy Rynek ma mieć nadal charakter targowiska, a pl. Metziga miejsca
wypoczynku – takimi wnioskami zakończyły się konsultacje społeczne w
sprawie zagospodarowania tych dwóch tak ważnych dla Starówki miejsc.
Jednocześnie zgłoszono potrzebę rozszerzenia istniejących funkcji obu
placów oraz ich modernizację
Konsultacje miały związek z przygotowaniami do ogłoszenia konkursu architektonicznego na zagospodarowanie
Nowego Rynku i pl. Metziga. Do auli
Szkoły Podstawowej nr 1, w której zorganizowano spotkanie, przyszli mieszkańcy, handlowcy z Nowego Rynku
oraz inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji.
Spotkanie moderował ekspert ds.
rewitalizacji, Wojciech Kłosowski, a ogólne kierunki zagospodarowania zaprezentowali: Łukasz Borowiak, prezydent
Leszna, Maciej Kubiak, architekt miejski
i Maciej Urban, miejski konserwator zabytków. Każdy obecny na spotkaniu
uczestnik, miał możliwość wyrażenia
swojego zdania, najpierw w dyskusji
na forum, a następnie podczas prac
w grupach warsztatowych.
Dyskusja rozpoczęła się od rozmowy na temat pl. Metziga. Opinie w tej
sprawie były właściwie jednoznaczne:
plac z uwagi na jego wielkość, funkcjonowanie w zamkniętej przestrzeni architektonicznej (z trzech stron zwarta
zabudowa kamienic) oraz bezpośrednie sąsiedztwo kościoła św. Krzyża i zabytkowego lapidarium musi pozostać
enklawą zieleni z fontanną, ławkami
oraz innymi elementami małej architektury, które będą sprzyjały wypoczynkowi mieszkańców w każdym wieku.
Mieszkańcy podkreślali natomiast, że
wymianie musi ulec obecna nawierzchnia placu oraz należy zbudować nowe
oświetlenie, które sprawi, że miejsce to
stanie się widne i bezpieczne.
Uczestnicy zaakcentowali również
potrzebę wzmocnienia funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i społecznych pl.
Metziga. Jeden z mieszkańców zaproponował, aby plac był miejscem spotkań, prezentacji oraz działań artystycznych dla osób mających tego typu zainteresowania. Plac mógłby być także
miejscem amatorskich prezentacji muzycznych.
Funkcję inicjatora takich wydarzeń mogłaby przejąć Miejska Biblioteka Publiczna, której przeniesienie planuje się właśnie na pl. Metziga do budynku po Zespole Szkół Ochrony Środowiska. Obiekt
ma być rozbudowany i sięgać do ul.
Kościelnej.
– Nowa siedziba biblioteki to nie
będzie wyłącznie wypożyczalnia książek – zaznaczył Andrzej Kuźmiński, dyrektor MBP w Lesznie. – W budynku ma
być także galeria sztuki, kawiarnia literacka, będą czytelnie oraz biblioteka

fot. Archiwum UM Leszna

KIEDY, GDZIE I CO NA STARÓWCE

Druga część konsultacji miała charakter warsztatów

letnia. Będziemy wychodzili z różnego
rodzaju działaniami także poza mury
biblioteki i dlatego przestrzeń pl. Metziga będzie ważnym elementem naszej działalności.
W trakcie dyskusji padła również
propozycja, aby ulicę oddzielającą plac
od strony Szkoły Podstawowej nr 3 zamknąć dla ruchu i funkcjonalnie połączyć z placem. Wśród mieszkańców nie
było natomiast jednomyślności co do ilości miejsc parkingowych. Część obecnych optowała za ich zdecydowanym
ograniczeniem, inni byli przeciwni takim rozwiązaniom.
Równocześnie z uwagami na temat pl. Metziga zgłaszane były opinie
dotyczące przyszłości Nowego Rynku.
Tu sprawa jest nieco bardziej złożona.
Obecne targowisko miejskie ma wprawdzie bardzo długą tradycję, ale klientów odwiedzających to miejsce z roku
na rok ubywa. Zwiększeniu ich ilości
nie sprzyja również infrastruktura – dziurawa nawierzchnia, zdegradowane drewniane stragany, słabe zaplecze socjalne.
Istnieje również potrzeba zagospodarowania placu poza okresem targowym.
Przybyli na konsultacje mieszkańcy oraz handlujący na Nowym Rynku
generalnie opowiadali się za utrzymaniem targowego charakteru placu. Sugestia Macieja Urbana, miejskiego konserwatora zabytków, aby na Nowym
Rynku powstała hala targowa nie spotkała się z wyraźną akceptacją. Zdaniem

przybyłych, zamknięta hala zmieniłaby
dotychczasowy charakter robienia zakupów i funkcjonowania targowiska.
Innym rozwiązaniem może być częściowe zadaszenie i postawienie odpowiednio przygotowanych obiektów do handlu mięsem, czy rybami.
Dyskutowano także na temat parkingów. Ponownie padła propozycja
budowy parkingu podziemnego, co
umożliwiłoby ograniczenie istniejących
miejsc postojowych. Sporo czasu poświęcono także sprawom komunikacji
pomiędzy pl. Metziga i Nowym Rynkiem
– Niezbędne jest przywrócenie dogodnych ciągów pieszych, którymi
mieszkańcy będą się mogli swobodnie
przemieszczać z jednego placu na drugi. Tym samym Nowy Rynek i pl. Metziga stanie się bardziej dostępny dla
miesz kań ców in nych czę ści Lesz na – podkreślił Maciej Kubiak, architekt
miejski.
Opinie mieszkańców zebrane podczas spotkania oraz te, które dotarły
do Wydziału Promocji i Rozwoju drogą
internetową w formie ankiet (około 350)
posłużą do opracowania wytycznych
dla architektów, którzy wezmą udział
w konkursie na zagospodarowanie obu
placów i powiązań funkcjonalno-przestrzennych między nimi. Ogłoszenie
konkursu planowane jest na przełomie
lutego i marca.

Podczas spotkania w auli SP nr 1 prezydent Leszna Łukasz Borowiak
poinformował, że teren Miejskiego Zarządu Zieleni ma być
wykorzystany na cele poszerzenia Parku Johanna Heermanna. Tym
samym miasto zmienia swoje plany związane z budową nowoczesnej
hali widowiskowo-sportowej w tym miejscu. Samorząd podtrzymuje
chęć wzniesienia tego typu obiektu, ale w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.
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Sokoły zawsze z Lesznem

fot. Archiwum (x3)

7 lutego minęło 150 lat od utworzenia pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie.
Ta najstarsza organizacja sportowo-wychowawcza na ziemiach polskich od samego początku nie tylko
podtrzymywała polskiego ducha w podzielonym przez zaborców kraju, ale także przygotowywała naród do
odzyskania swojej państwowości. Nie inaczej było w Lesznie, gdzie organizacja powstała jeszcze przed wybuchem
Powstania Wielkopolskiego

Przemarsz druhów na boisku „Sokoła” w Lesznie

Prawdopodobnie zdjęcie prezentuje Zarząd Okręgu

Dh Bronisław Kotlarski z rodziną

TG „Sokół” w Lesznie zostało założone
z inicjatywy kupca Józefa Tylczyńskiego, któremu wsparcia udzielił sekretarz adwokacki Feliks Bobowski. Do Towarzystwa wstąpili także Jan Górecki,
Henryk Sieradzon, Władysław Sieradzon, Alojzy Ziółkowski i Marcin Raszewski. Od samego początku gniazdo było prześladowane przez policję
niemiecką, dlatego po trzech latach
działalność została zawieszona. Pomimo tego druhowie nadal byli aktywni.
Józef Tylczyński wraz z adwokatem
Adamem Ruszczyńskim i księdzem Czesławem Starką byli inicjatorami powołania w Lesznie w 1912 r. polskiego
klubu sportowego Polonia Leszno. Z tego środowiska wyłoniło się także leszczyńskie harcerstwo.
Udział „Sokoła” w przygotowaniach
do Powstania Wielkopolskiego w Lesznie był ol brzy mi. W paź dzier ni ku
1918 r. druh Józef Górecki był członkiem Tajnego Komitetu Narodowego,

no gimnastykę, lekkoatletykę, piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, kolarstwo,
pływanie, a także boks oraz bardzo popularny w drugiej połowie lat 30-tych
tenis ziemny. Oprócz startów indywidualnych gniazdo brało udział w pokazach ćwiczeń zbiorowych i z przyrządami. Odbywały się one na Zlotach
Okręgowych, Dzielnicowych i Wszechsłowiańskich w Poznaniu, Warszawie,
Lwowie, Pradze, Belgradzie. Leszczyniacy osiągali najlepsze wyniki sportowe
spośród wszystkich druhów Okręgu.
Działalność TG „Sokół” w Lesznie
przerwała II wojna światowa. W ramach operacji Tannenberg 21 października 1939 r. pod murem aresztu
przy pl. Kościuszki zostali rozstrzelani:
prezes Okręgu Leszczyńskiego – druh
Bronisław Kotlarski, sekretarz Okręgu – druh Stanisław Szal, druh Mieczysław Opatrny, druh Stefan Samolewski, druh Władysław Nowak. Naczelnik
leszczyńskiego „Sokoła” druh Tadeusz

Rydlewicz został aresztowany w Kołomyi, wkrótce ślad po nim zaginął.
Po wojnie druhowie próbowali reaktywować „Sokoła”, jednak nie otrzymali zgody władz i organizacja zostało
rozwiązana. Po 1989 roku kilkakrotnie
podejmowano próbę reaktywowania
gniazda. Do skutecznego wznowienia
działalności doszło dopiero 12 lipca 2011 r. Tego dnia do Towarzystwa
zapisało się 19 osób, wybrano także
Zarząd. Jego prezesem został Damian
Małecki. Organizacja skupia obecnie 30
druhów, a jej siedziba mieści się w domu paraﬁalnym przy kościele Św. Krzyża w Lesznie i tak jak dawniej pozostaje organizacją otwartą dla wszystkich.
Damian Małecki jest głównym organizatorem i koordynatorem ogólnopolskich uroczystości upamiętniających 150-lecie powstania Sokolstwa
Polskiego. Jubileusz zainaugurowała
prezentacja monety okolicznościowej
wybitej przez Narodowy Bank Polski,

która miała miejsce 1 lutego w Rzeszowie. 10 lutego uchwałę okolicznościową podjął Sejm i Senat, natomiast 20
kwietnia w Senacie zostanie otwarta
wystawa prezentująca historię „Sokoła”. W lutym część tej ekspozycji można było oglądać w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lesznie. W czerwcu zaplanowano zlot Polowych Drużyn Sokolich, a we wrześniu pielgrzymkę Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę. Obchody zamknie konferencja naukowa
na Uniwersytecie Jagiellońskim, która
odbędzie się w dniach od 15 do 17 listopada. 150 lat „Sokoła” druhowie świętują pod hasłem: „Czołem Ojczyźnie
Szponem Wrogowi!”.

ty, choć koncepcja architektoniczna Lidii Kaźmierczak-Ratajczak i Aliny Samolewskiej zakładała ich przeniesienie w inne miejsce. Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego wskazał podwórze budynku przy ul. Narutowicza 8, przy czym
wejście do toalet miało być od strony
ul. Aptekarskiej. Mieszkańcy tej i sąsiednich kamienic sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu. Ich opinia została wzięta pod uwagę.
– Szalety pozostaną na Rynku
w dotychczasowym miejscu – podkreśla Łukasz Borowiak, prezydent Leszna. – Zostaną zmodernizowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zmienić ma się również sam ratusz. Ostatnie miesiące dzięki współ-

pracy z konserwatorami zabytków z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu potwierdziły koncepcję, że budynek powinien mieć stonowaną, jasną barwę. Dużym wyzwaniem będzie
także usunięcie plam wilgoci widocznych na elewacji ratusza.
– Ratusz nieco zmieni swoje funkcje – zapowiada prezydent Łukasz Borowiak. – Nadal będzie w nim sala ślubów, galeria MBWA, sala spotkań, ale
dodatkowo przeniosą się do ratusza
dwie jednostki – Wydział Promocji i Rozwoju oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Złożony przez samorząd wniosek
o unijne doﬁnansowanie na zagospodarowanie i przebudowę płyty Rynku
wraz z renowacją ratusza musi teraz
przejść procedurę weryﬁkacji.

a także członkiem Rady Ludowej na Miasto Leszno i delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Został również
mianowany komendantem Straży Ludowej w Lesznie. Po wybuchu powstania wraz z innymi Polakami z Leszna
został internowany przez władze niemieckie.
Do reaktywowania Towarzystwa
doszło 23 stycznia 1920 roku. Już
w pierwszych miesiącach rozpoczęły
się cotygodniowe ćwiczenia na sali
miejskiej „Ćwicznia”. Zajęcia odbywały
się późnymi wieczorami, najczęściej
w piątki. Niebawem Towarzystwo kupiło ziemię, na której zbudowano boisko sportowe. Organizacja bardzo często była gospodarzem Zlotów Okręgu
Leszczyńskiego. Wynikało to głównie
z tego, że „Sokół” w Lesznie posiadał
budynek do ćwiczeń i boisko. Wydarzenia te przyciągały do Leszna po kilka tysięcy widzów.
W leszczyńskim „Sokole” uprawia-

Po unijne pieniądze na ratusz i Rynek
Ponad 10 mln zł – tyle ma kosztować
rewitalizacja Rynku. Miasto rozpoczęło procedurę pozyskiwania na ten cel
środków z funduszy europejskich.
Jeśli starania się powiodą, to w ciągu
najbliższych dwóch, trzech lat główny plac Leszna wraz z ratuszem mogą
zostać odnowione.
Wniosek o unijną dotację na zagospodarowanie i przebudowę płyty Rynku
wraz z renowacją ratusza został złożony
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt
planowanych robót wynosi 10.063.257
zł, natomiast unijne doﬁnansowanie
może wynieść 8.553.769 zł. Różnicę bę-

dzie musiał pokryć Urząd Miasta Leszna.
Częścią złożonego wniosku jest
przygotowana w ubiegłym roku koncepcja zagospodarowania i przebudowy płyty Rynku wraz z odnowieniem
ratusza autorstwa dwóch leszczyńskich
architektek – Lidii Kaźmierczak-Ratajczak i Aliny Samolewskiej. Koncepcja
ta zakłada, że plac swoim wyglądem
będzie nawiązywał do tego z początku XX wieku, a jednocześnie nie ma
w zna czą cy spo sób od róż niać się
od reszty Starówki. Zachowana ma być
granitowa kostka, którą wyłożona jest
wewnętrzna część placu, natomiast
zmianie ma ulec wygląd nawierzchni
strefy pieszej. W tym celu autorki kon-

cepcji zaproponowały likwidację krawężników i oddzielenie chodników
od reszty nawierzchni liniami nowych
rynsztoków.
Przy okazji przebudowy nawierzchni niezbędne będą także roboty związane z modernizacją podziemnych sieci, w tym ich uporządkowanie, gdyż
nie wszystkie są obecnie wykorzystywane lub ich stan jest bardzo zły.
Ry nek ma tak że zy skać no we
oświetlenie. Przede wszystkim lamp
ma być więcej, aby płyta była znacznie lepiej oświetlona. Przeobrażeniu
ma również ulec zieleń oraz mała architektura. Wiadomo natomiast, że
na Rynku pozostaną publiczne szale-

Archiwalne zdjęcia pochodzą ze
zbiorów Andrzeja Kotlarskiego. Tekst
powstał na podstawie historii TG
„Sokół” w Lesznie umieszczonej
na stronie www.sokol.leszno.pl
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Dobre miejsce dla biznesu
Niebawem lokal u zbiegu ul. Słowiańskiej i pl. Metziga stanie się
miejscem promowania i wspierania biznesu na Starówce. Mieścić
się tu ma także punkt informacji
dotyczący rewitalizacji.
Duży lokal, który jeszcze do niedawna pełnił funkcje handlowe od dłuższego czasu stoi pusty. Prezydent
Leszna Łukasz Borowiak podjął decyzję o przeznaczeniu go na cele
związane z promocją i rozwojem
przedsiębiorczości na Starówce.
– Chcemy, aby było to miejsce,
gdzie głównie osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie mogłyby rozpocząć swoją działalność – wyjaśnia Michał Cieślak z Wydziału Promocji i Rozwoju. – Ma to funkcjonować na zasadzie coworkingu, czyli miejsca z biurkami do pracy, z dostępem do Internetu oraz innych niezbędnych narzędzi. Osoby, które będą chciały skorzystać z tej oferty podejmują jednocześnie takie zobowiązanie, że będą
się dzieliły swoją wiedzą, umiejętnościami z innymi użytkownikami tego
biura.
Coworking jest to połączenie
oryginalności z nowoczesnością. Biurka w tego typu miejscach wynajmują zazwyczaj osoby kreatywne, otwarte na świat oraz niezależne. Ludzie,
którzy chcą zamienić miejsce pracy,
rozdzielić sferę prywatną i zawodową, a jednocześnie mieć stałe relacje
z innymi ludźmi. Można tu podjąć
współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, jest stały
przepływ informacji. Graﬁcy, informatycy, ludzie mediów są bywalcami
tych biur. Zgrupowanie różnych profesji w jednym miejscu ma wiele zalet. Najważniejszą z nich jest możliwość konsultowania swoich projektów z każdym, kto wynajmuje biuro
razem z nami. W ten sposób tworzy
się sieć powiązań, która pomaga

wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe.
Prowadzone przez Wydział Promocji i Rozwoju biuro nie będzie miało charakteru komercyjnego, co jednocześnie oznacza, że nie będzie dysponowało wszystkimi możliwościami tego typu miejsc oferowanych
przez podmioty gospodarcze. Tym
bardziej, że lokal u zbiegu ul. Słowiańskiej i pl. Metziga będzie pełnił
także inne funkcje.
– Ma to być także miejsce, w którym leszczyńscy przedsiębiorcy będą mogli prezentować swoje wyroby i usługi. Chodzi nam szczególnie
o takie ﬁrmy, które nie mają swojego
stałego punktu sprzedaży. Nie możemy też zapomnieć o rzemieślnikach, kontynuujących wieloletnie tradycje, których na Starówce jest coraz mniej – do da je Mi chał Cie ślak. – Kolejnym pomysłem jest możliwość organizowania w mniejszych
grupach spotkań z przedsiębiorcami, którzy osiągnęli sukces i zechcą
się podzielić swoimi doświadczeniami w prowadzeniu biznesu. Rozważamy także możliwość podjęcia współpracy z Akademickim Inkubatorem
Przedsiębiorczości, dzięki któremu
młodzi ludzie będą mogli spróbować swoich sił w biznesie bez konieczności zakładania na początku
własnej ﬁrmy.
Lokal położony przy deptaku będzie też dobrym miejscem do spotkań prezydenta z mieszkańcami. Będzie tu można dowiedzieć się więcej
na temat działań rewitalizacyjnych
w mieście i podzielić się swoim pomysłem, opinią na ich temat. Uruchomienie lokalu planowane jest
na wiosnę.
Chętnych do współpracy, zapraszamy do kontaktu z Wydziałem
Promocji i Rozwoju, tel 65 5294546,
mail: rewitalizacja@leszno.pl

Z dziećmi o rewitalizacji
Czym jest rewitalizacja, o co w niej
chodzi i jak dzięki niej wiele może
się zmienić – o tym chcą rozmawiać
z najmłodszymi mieszkańcami
Starówki specjaliści, którzy
niebawem rozpoczną zajęcia
edukacyjne w przedszkolach i
szkołach.
Cykl zajęć edukacyjnych dotyczących
przede wszystkim aspektów społecznych rewitalizacji ma być wprowadzony w placówkach oświatowych
znaj du ją cych na wy zna czo nym
w ubiegłym roku obszarze rewitalizacji. Zajęcia będą prowadzone w najstarszych grupach przedszkolnych
oraz w klasach od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych i będą miały formę warsztatów dostosowanych

do wieku dzieci. Zajęcia w przedszkolach i szkołach rozpoczną się wiosną
i potrwają do końca roku szkolnego.
Będą miały na celu wskazanie jak
wiele zależy od samych mieszkańców, od ich chęci współpracy, zintegrowania się, zainteresowania swoim otoczeniem.
Dzieci będą na przykład bawić
się w dom. W kamienicy z kartonu – jak w praw dzi wej ka mie ni cy – każdy z jej mieszkańców ma
swoje problemy i kłopoty. Także sam
budynek ma swoje mankamenty.
Dzieci pod kierunkiem edukatorów
będą próbowały rozwiązywać te problemy i podejmować działania zmierzające do poprawy życia mieszkańców oraz wizerunku kamienicy i jej
otoczenia.
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Szkolna sieć do zmiany
Zachowanie wszystkich dotychczasowych szkół podstawowych, jednak przy
zmianach w obwodach, powstanie techników i szkół branżowych oraz reaktywacja
publicznego szkolnictwa policealnego – to główne założenia przygotowanego przez
miasto projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego
Proponowane zmiany mają związek
z rządową reformą oświaty, która ma
wejść w życie 1 września tego roku. Jej
podstawowym założeniem jest likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych, czteroletnich liceów oraz pięcioletnich techników. Na oświatowej mapie mają się
także pojawić szkoły branżowe, czyli zawodowe.
W Lesznie nowy model sieci oświatowej dostosowanej do tej reformy zaprezentowano podczas obrad komisji
oświaty Rady Miejskiej Leszna z udziałem dyrektorów szkół oraz przedstawicieli związków zawodowych. Podstawą
tych zmian będzie likwidacja gimnazjów. Klasy gimnazjalne, w których obecni uczniowie będą mogli dokończyć
edukacji, będą funkcjonować w ramach
szkół podstawowych.

Sieć na Starówce
Najistotniejsza reorganizacja czeka szkoły na Starówce. Przede wszystkim nie
będzie likwidacji Szkoły Podstawowej
nr1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku prezydent
Łukasz Borowiak zapowiadał połączenie tych dwóch placówek i przeniesienie ich do budynku dzisiejszego Gimnazjum nr1.
– Po wnikliwym przeanalizowaniu
sytuacji okazało się, że istnieje potrzeba
utrzymania tych placówek w systemie
szkół ośmioklasowych – mówił podczas komisji Piotr Jóźwiak, wiceprezydent Leszna.
Zachowanie obu szkół wiąże się
jednak z koniecznością zmian w obwodach szkolnych przy jednoczesnym
wprowadzaniu pewnych nowości edukacyjnych. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 zmiany w obwodzie mają
być nieznaczne. Podobnie ma być
w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2.
Obwód placówki ma również nieznacznie się zmienić, jednocześnie przy tej
szkole nadal będą funkcjonowały klasy
gimnazjalne do chwili ich wygaśnięcia.
Ogromnym wzmocnieniem dla SP nr 2
ma być natomiast uruchomienie przy niej
Leszczyńskiego Centrum Nauki w sąsiadującej ze szkołą wieży ciśnień. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja tego przedsięwzięcia zależy od pozyskania środków zewnętrznych.
Największe zmiany dotyczą Szkoły
Podstawowej nr 3. Placówka ma zwiększyć swój obwód poprzez przejęcie części obwodu dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 7. Jednocześnie SP nr 3 ma
,,oddać'' część swojego dzisiejszego obwodu – od ul. Słowiańskiej na północ – SP nr 2. W SP n r3 ma się także
pojawić nowa oferta edukacyjna, czyli
klasy dwujęzyczne. Jednocześnie w tej
placówce mają funkcjonować klasy gimnazjalne obecnego Gimnazjum nr 1.

I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia jeśli chodzi o szkoły podstawowe
na Starówce. Miasto podtrzymuje zamiar kompleksowej modernizacji budynków Gimnazjum nr 1 przy pl. Komeńskiego. Mowa jest przede wszystkim o rozbudowie i budowie sali sportowej. Byłby to pierwszy tego typu
obiekt szkolny na Starówce. Do tej pory ani Gimnazjum nr 1, ani SP nr 1 i SP
nr 3 nie posiadają sal sportowych. Dwie
ostatnie szkoły korzystają z Ćwiczni.
Po zmodernizowaniu budynku obecnego Gimnazjum nr 1 ma się do niego
przenieść SP nr 3.

Sieć poza Starówką
Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 4
samorząd nie przewiduje zmian. Placówka już ma do dyspozycji nowoczesną halę sportową, a 1 września 2018
roku przeniesie się do nowego budynku. Być może w ofercie edukacyjnej tej
szkoły pojawi się w przyszłości klasa
sportowa, np. piłkarska z uwagi na funkcjonujący na Zaborowie specjalistyczny ośrodek sportowy.
Zmian nie będzie także w Szkole
Podstawowej nr 5na Gronowie, która
nadal będzie specjalizowała się w nauce języka niemieckiego.
Jak już wcześniej wspominaliśmy,
zmniejszy się okręg szkolny Szkoły Podstawowej nr 7, jednak nadal będzie to
bardzo liczna pod względem ilości
uczniów placówka. Natomiast z uwagi
na wieloletnie tradycje miasto planuje
utrzymać sportowy proﬁl tej placówki.
Plany są naprawdę ambitne. W trakcie
omawiania planowanych zmian wiceprezydent Piotr Jóźwiak powiedział, że
miasto będzie dążyło do powołania
szkoły mistrzostwa sportowego. Zanim
to jednak nastąpi, należy wzmocnić infrastrukturę SP nr 7. Mowa jest o zbudowaniu przez prywatnego przedsiębiorcę podobnej hali jak ta, która powstała przy III LO.
W tym samym budynku co SP nr 7
będzie nadal funkcjonowała Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 wraz z klasami
gimnazjalnymi obecnego Gimnazjum
Specjalnego nr 6.
Szkoła Podstawowa nr 9 na Zatorzu to kolejna placówka, której funkcjonowanie nie zmieni się, poza oczywiście zmianami wynikającymi z rządowej reformy oświaty. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 10 pojawi się nowość w postaci rozszerzonej nauki języka niemieckiego. Szkoła Podstawowa nr 12 ma utrzymać swój dotychczasowy charakter placówki prowadzącej naukę w klasach dwujęzycznych.
Podobnie ma się sprawa w przypadku Szkoły Podstawowej nr 13. Placówka ta od lat jest szkołą integracyjną
i nadal ma utrzymać taki proﬁl edukacyjny. W tym celu, o ile miastu uda się

pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, przy szkole samorząd chciałby wybudować basen integracyjny.

Licea, technika i branżowe
Miasto nie zamierza także zmieniać dotychczasowych specjalności leszczyńskich liceów ogólnokształcących. I LO
to placówka która ma kontynuować
swoją specjalizację w nauce języka niemieckiego i egzaminie DSD. W tym zakresie ma wspierać i współpracować
z SP nr 5 i SP nr 10. Nowością w I LO ma
być natomiast klasa klasyczna z językiem łacińskim i greckim.
II LO to nadal dwujęzyczność, ze
szczególnym naciskiem na język angielski – w tym względzie ma współpracować z SP nr 3 i SP nr 12.
III LO utrzyma kształcenie w zakresie klas mundurowych. Aby wesprzeć
ten kierunek, miasto będzie dążyło
do modernizacji strzelnicy. Ponownie
samodzielną placówką stanie się IV LO.
Istotne zmiany czekają natomiast
szkolnictwo zawodowe. We wszystkich
dotychczasowych placówkach, a więc
Zespole Szkół Technicznych, Zespole
Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół
Budowlano-Rolniczych, Zespole Szkół
Elektroniczno-Telekomunikacyjnych mają funkcjonować pięcioletnie technika
oraz szkoły branżowe, w których kierunki kształcenia mają być konsultowane z pracodawcami. Obecny Zespół
Szkół nr 4 zamieni się w technikum
i szkołę branżową. W sumie w Lesznie
będą cztery licea ogólnokształcące, pięć
techników i pięć szkół branżowych. Nadal także będzie funkcjonować zawodowe szkolnictwo specjalne.

Ostatni etap
I jeszcze trzy nowości. Przy Zespole
Szkół Tech nicz nych ma po wstać
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, natomiast w Zespole
Szkół Ekonomicznych ma zostać otwarta specjalistyczna biblioteka ekonomiczna. Obie placówki mają także
uruchomić policealne szkoły zawodowe. Taka sama placówka ma powstać
przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.
Proponowane zmiany mają
na celu nie tylko prawidłowe funkcjonowanie leszczyńskich szkół i zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepsze go po zio mu kształ ce nia, ale
także zachowanie miejsc pracy. Wiceprezydent Piotr Jóźwiak nie przewiduje w cią gu naj bliż szych trzech lat
ko niecz no ści ogra ni cza nia eta tów
zarówno nauczycielskich, jak i niepedagogicznych.
Przed sta wio ny pro jekt bę dzie
teraz omawiany przez radnych podczas
komisji. W marcu traﬁ pod obrady Rady Miejskiej.

„ Na Starówce” powstaje we współpracy z Urzędem Miasta Leszna. Materiały przygotowuje Karolina Sternal

LUDZIE

35 000 EGZEMPLARZY

Nr 2 (93)

11

23 lutego 2017 r. - 8 marca 2017 r.

REKLAMA

Lot, skok, obrót i kosz

Dunkerów jest tylko kilku w Polsce. Są szybcy, zwinni i potrafią wykonywać ewolucje, które zapierają dech.
Dawid Mazur jest jednym z nich

fot. Archiwum Dawid Mazur

Mieszka w Nowej Wsi w gminie Rydzyna, pracuje w Lesznie. No i trenuje wsady do kosza – widowiskowe,
z ewolucjami, przeskokami nad ludźmi i obrotami. Mając 13 lat zaczynał
od koszykówki w Polonii Leszno. Poświęcił jej 10 lat życia. W pewnym
momencie uznał, że trudno mu godzić pięć treningów koszykówki w tygodniu, grać w meczach i jeszcze
ćwiczyć wsady.
– Będąc nastolatkiem obejrzałem
w internecie występy Vince Cartera,
mojego koszykarskiego idola, w którego koszulce skaczę do dziś. Dzieciaki grające w piłkę nożną chcą być
jak Lewandowski albo Messi, a ja marzy łem że by być tak do bry jak
on. I jeszcze jedno. We wsadach zasada jest prosta: coś nie wyjdzie, pretensje mogę mieć wyłącznie do siebie. W zespole wiadomo, przyczyn
porażki doszukuje się u wszystkich.
Dlatego cztery lata temu skupiłem się
tylko na wsadach. Wygrała pasja. Kiedy poświęciłem się tylko jej, efekty
były szybkie.
Wsady to na przykład przełożenie piłki między nogami przed wrzutem, wykonanie go będąc plecami
do kosza, z obrotem w powietrzu,
a nawet dwoma. No i to co lubi publiczność, skoki nad ludźmi. Dla utrudnienia można kogoś ustawić na krześle, by „przeszkoda” była jeszcze wyżREKLAMA

Dawid Mazur jest najniższym dunkerem w Polsce w swojej klasie

sza. Najlepsi na świecie wykonują
wsady ponad samochodami czy osobami ustawionymi jedna na drugiej.

Przełamać strach

Dawid wiele potrafi, ale podkreśla,

że doszedł do tego ciężkimi treningami. Przyznaje, że nie miał talentu.
Ma jednak samodyscyplinę i jak mówi, zawsze celował wysoko. Nie lubi
wymówek, usprawiedliwiania się. Gdy
zaczynał, ćwiczył kiedy i gdzie się

dało. Jednocześnie poznawał możliwości własnego ciała. Ma świadomość, że wyczynowy sport odbija się
na zdrowiu, ale opiera się na wiedzy.
Dzięki temu z roku na rok ma mniej
kontuzji. Po prostu wie kiedy może
docisnąć, a kiedy musi odpuścić.
– Nie jeżdżę na konkursy wsadów tylko po to, by na nich być, ale
żeby się zmierzyć z najlepszymi. A że
prezentują wysoki poziom, musiałem
przełamać własne bariery. Na przykład strach, gdy pierwszy raz skakałem nad kimś.
W przypadku Dawida to nie było
proste. Sportowiec ma 1,78 centymetrów wzrostu. W Polsce nie ma niższych skaczących na tak wysokim poziomie co Dawid. Są już tylko wyżsi.
– Gdy zaczynałem do takich ewolucji wybierałem osoby niższe ode
mnie. Z czasem podnosiłem poprzeczkę. Najwyższą osobę, którą przeskoczyłem w czasie wsadu do kosza był
Adrian Bogucki, koszykarz z Leszna.
Oficjalne źródła podają, że ma 2,12
centymetrów wzrostu.

Jak to się robi?

Dawid ze szczerym uśmiechem mówi – zwyczajnie, z rozbiegu. Nieco
poważniej – to kwestia mozolnego
treningu.
– Jestem na takim etapie wytrenowania, że walczę o każdy centy-

metr balansując na granicy wytrzymałości zdrowia. Wiadomo, że im
z wyższej wysokości spadam, tym stawy są bardziej narażone. Czasami
chciałbym jeszcze więcej z siebie wycisnąć, ale to jest etap kiedy bardziej
się skupiam na technice i wyskoku
samym w sobie.
Kiedy Dawid skacze musi unieść
ciało jak najwyżej i jednocześnie jak
najszybciej przełożyć piłkę w zależności od ewolucji. To wymaga koordynacji, precyzji i skupienia. Dawid
musi pilnować, żeby nie zahaczyć
o osobę nad którą jest, a jednocześnie
kontrolować piłkę, by nie wypadła mu
z ręki.
– Jak coś nie zagra, jest pudło.
Ci najlepsi już na starcie mają
łatwej. Przynajmniej w teorii.
– Niekiedy mój wzrost jest przeszkodą. Jeśli skaczę nad kimś i perfekcyjnie nie ustawię osoby, będę miał
gorszy rozbieg, coś nie zagra z piłką,
to zwyczajnie zabraknie mi kilku centymetrów i piłka nie wyląduje w koszu. Wyższy ma dłuższą rękę i nawet
jak coś sknoci, to na pewno zaliczy
wsad. Nigdy jednak nie zakładałem,
że skoro jestem niższy powinien mieć
taryfę ulgową. Wręcz przeciwnie, traktuję to jako motywację. Nie chcę się
tłumaczyć przed samym sobą, że ktoś
inny wygrał bo miał więcej centymetrów niż ja.

12

Czeskie doświadczenia

Sportowiec lubi publiczność. Chętnie
spotyka się z dzieciakami.
– Sprawia to większą przyjemność niż konkursy, bo dzieciaki tworzą magiczną atmosferę. Nie wiedzą
czego się mają spodziewać. Zaczynam pokaz, a one robią wielkie oczy.
Ci, którzy zostają „zachęceni”
do współtworzenia spektaklu muszą
jednak być pewni, że tego chcą. Ich
nieprzewidziane ruchy mogą być niebezpieczne.
– W takich momentach jestem
skupiony wyłączne na skoku. Wyobrażam sobie, że tej osoby tam nie
ma. Widzę tylko kosz, wmawiam sobie, że jest nisko. Wizualizuję jak
umieszczam w nim piłkę. I nie mogę
się zawahać. Musi być koncentracja
i siła.
W pewnym momencie Dawid postawił na konkursy, które towarzyszą
turniejom koszykarskim. Latem co tydzień jakiś jest organizowany. Nazwisko Dawida pojawiło się na różnych
zawodach w Polsce. Zajmował miejsca drugie i trzecie. W Lesznie jest
niemal niepokonany. Przegrał tylko
raz, na turnieju Street Games w II Liceum Ogólnokształcącym. W 2016
roku zadebiutował w rywalizacji międzynarodowej. Dostał zaproszenie
do Pragi. Był na tyle dobry, że chcą
go tam także w tym roku.
– Chłopacy grający w piłkę nożną marzą by stanąć na płycie boiska
w Barcelonie albo Madrycie, a ja marzyłem o starcie na zawodach w Czechach. I byłem tam. W eliminacjach
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startowało nas trzech. Nie wszedłem
do finału na własne życzenie. Popełniłem błędy w samym przygotowaniu
i na konkursie. Wyciągnąłem wnioski, w tym roku musi być lepiej.
W przypadku Dawida poprzeczka idzie wy żej. W sercu Pa ry ża,
pod Wieżą Eiffla odbędą się pierwsze oficjalne mistrzostwa świata we
wsadach. Wystartuje ten, kogo wybierze organizator. Dawid liczy, że
zostanie zauważony.

Konkurencja patrzy na ręce

Na konkursach rywale się obserwują.
Śledzą co zwraca uwagę jurorów.
– Każdy ma trzy próby, ale nie
ma miejsca na pomyłkę. Wsad powinien wyjść za pierwszym razem. I jeszcze jedno, konkurent skoczy nad dwiema osobami, by go przygasić skoczysz nad trzema. Tyle że oceniać
może cię ktoś kto się nie zna na wsadach. Niekiedy jest tak, że robisz trudną ewolucję i dostajesz mało punktów, a czasami wystarczy zwyczajny
wsad i noty lecą w górę. Na pewno
show to wsad tyłem z obrotem o 360
stopni. Mój serdeczny kolega Rafał
Lipińki z Poznania, najlepszy dunker
w Polsce, jako jeden z nielicznych
na świecie potrafi wykonać wsad
z dwoma obrotami w powietrzu. Wrażenie robi przeskok nad kilkoma osobami. Mój rekord jest nad czterema.
W konkursach każdy chce wygrać, ale Dawid uważa, że nawet jeśli
jest konkurencja, to nikt na nikogo
się nie obraża. Komuś wyjdzie, to mu
gratulujesz i przybijasz piątkę.

35 000 EGZEMPLARZY

– To jest magia tego sportu. Jasne, że pokonany czuję zawód. Przecież na konkurs jadę z nastawieniem

wygrania, ale to jest sport. Nie zawsze jesteś na szczycie.
Dawid Mazur założył, że wsady

LUDZIE

będzie trenował do 40-tki. Teraz ma 26
lat.
– Tak długo jak sprawia mi to
frajdę jest oke'y.
Przed nim Pra ga i mo że Pa ryż. I jeszcze wiele marzeń.
– Cały poprzedni rok chciałem
zrobić wsad pod nogą skacząc nad osobą, która trzyma piłkę. Na treningach
mi wychodziło, na konkursach nie.
Będę jeszcze ciężej trenował. No a potem wsad po prze rzu ce niu pił ki
pod dwiema nogami. Wierzę w pozytywną energię, uda mi się.
JUSTYNA RUTECKA-SIADEK

Promedica24

Zaprasza na Otwarty Dzień Niemiecki!
Pokazowa lekcja
języka niemieckiego i drobny upominek
czekają!
27 lutego, godzina 12:00, oddział Leszno,
ul. Niepodległości 49/13,
tel: 666 096 759

TEATR
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Świeże spojrzenie na polską klasykę. Reżyser Piotr
Grabowski ze sztuki Gabrieli Zapolskiej stworzył rzecz
uniwersalną, która może wydarzyć się, a raczej wydarza
się wszędzie i zawsze. Sztuka z początku XX wieku,
ale adaptacja niekoniecznie osadzona w ówczesnych
realiach.

Jedni na „Grubasce” uśmieją się do rozpuku, drudzy
uśmiechną się gorzko i pomyślą, cóż ten świat z nami
uczynił, skoro liczą się tylko ci piękni, zdrowi, bogaci i...
szczupli. Rewelacyjnie zagrany przez Izabelę Niszczyk
monodram, który już dorobił się miana „manifestu
wykluczonych”.

Sztuka napisana specjalnie dla Teatru Miejskiego
w Lesznie na motywach baśni J. Ch. Andersena
z myślą nie tylko o młodych widzach. Zrealizowana
z disneyowskim rozmachem. Oszałamiające kostiumy,
baśniowa scenograﬁa i nowoczesne techniki
wizualizacyjne.

Autorski projekt muzyczny Antoniusza Dietziusa,
oparty na szerokiej twórczości Agnieszki Osieckiej.
Ułożone w całość fragmenty wypowiedzi poetki, jej
wiersze, fragmenty listów i przede wszystkim teksty
piosenek. Choć nie pozbawiony lekkości i humoru,
to nostalgiczny spektakl, który wzruszy każdego.

Stary dobry Woody Allen interpretowany przez mistrza:
Adama Hanuszkiewicza. Wierne przeniesienie jego
interpretacji sztuki sprzed 22 lat wystawionej wówczas
na deskach warszawskiego Teatru Nowego. Świetna,
inteligentna komedia z muzyką na żywo i porywającą
grą aktorską. Debiut Edyty Herbuś.

Olbrzymia scenograﬁa, wybuchające wulkany, księżyce,
bajkowe stroje, specjalnie napisana muzyka i piosenki.
I piękna historia z morałem. Gwarantowana, świetna
zabawa dla całej rodziny. Ogromnym atutem są
niesamowite interakcje między aktorami i młodą
widownią.
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Może być autem roboczym, samochodem uniwersalnym towarowo-osobowym albo rodzinnym vanem.
Mercedes Vito trzeciej generacji ma wiele twarzy
z tyłu. Czy boczne drzwi mają być
przeszklone? Może zdecydować czy
woli 6-stopniową manualną skrzynię biegów, czy może 7-stopniową
skrzynię automatyczną, taką samą
jaką Mercedes-Benz montuje w swojej „E-klasie”. Klient ma do wyboru jeden z kilku silników: np. silnik
Diesla o pojemności 2,2 litra (do wy-

śmy okazję przetestować) na autostradzie na pewno nie zamieni nas
w Rober ta Kubicę, pozwoli jednak
sporo zaoszczędzić. Po pierwsze pojemność 1,6 litra oznacza nie tylko
niższą akcyzę, a więc niższą cenę,
ale tez niższą... składkę na ubezpieczenie OC. I oczywiście mniejszy
apetyt na paliwo. W połowie zała-

rę). Bardziej wymagający klienci
mogą wybrać wersję z 2,1-litrowym
silnikiem diesla i 136 KM. Auto
przyzwoicie radzi sobie z wyprzedzaniem i zużywa średnio niewiele
ponad 7 litrów, a do tego może też
występować z automatyczną 7-stopniową przekładnią.
Nowy Mercedes Vito w stan-

fot. Jan Borowiak

To trzecia generacja tego popular nego modelu spod znaku Mercedes-Benz, którego produkcja rozpoczęła się w 1996 roku. Przez ten czas
sa mo chód so lid nie za pra cował
na uznanie użytkowników. Niemiecki koncern nie osiada jednak na laurach i w każdej kolejnej odsłonie
Vito dostarcza klientom dodatkowych argumentów przemawiających
za jego wyborem. Zdecydowanym
atutem pojazdu jest jego uniwersalizm, który umożliwia skonfigurowanie auta pod indywidualne oczekiwania. Wprawdzie Mercedes Vito
będący w ofercie samochodów dostawczych leszczyńskiego dealera,
firmy Duda-Cars, jest przede wszystkim śred niej wiel ko ści ro bo czym
Vanem, plasującym się między Sprinterem i Citanem, w wersji Tourer
po tra fi być jed nak prze stron nym
i komfor towym autem dla dużej rodziny. W wersji MIXTO natomiast
umożliwia przewiezienie i ładunku
i większej liczby osób, dzięki dwóm
rzędom siedzeń. Tym razem skupimy się jednak na wersji przeznaczonej do ciężkiej pracy.
Samochód dostępny jest w trzech
długościach. W wariancie podstawowym mierzy 4,9 metra długości.
Dwie pozostałe wersje to Long (5,14
m) i Extra-Long (5,34 m). Trzy długości dają nam automatycznie trzy
różne przestrzenie ładunkowe: od 5,8
do 6,9 m3. Mówiąc bardziej obrazowo, w największym gabarytowo
wariancie, Vito zabierze na pokład
trzy osoby i trzy europalety. War to
dodać, że w porównaniu z poprzednią wersją konstruktorzy zwiększyli ładowność Vito o 120 kg. Wynosi
ona obecnie 1,37 t.
Personalizacja nowego Vito nie
sprowadza się tylko do wyboru rozmiaru. Każdy potencjalny nabywca
tego „dostawczaka” staje przed koniecznością dokonania licznych wybo rów. Mu si od powie dzieć so bie
na wiele pytań, jak choćby takie,
czy potrzebuje samochodu z przednim, czy tylnym napędem, czy też
może z napędem na cztery koła. Jakiego rozstawu osi sobie życzy? Czy
wy ko rzystu jąc au to wy łącz nie
do przewozu ładunku, wystarczą mu
tylko jedne przesuwne drzwi z lewej strony i klapa z tylu, czy też
może chce mieć dwoje przesuwnych
drzwi z obu stron i dwoje drzwi

fot. www.mercedes-benz.pl

Mercedes Vito to doskonały, uniwersalny samochód dostawczy

Wnętrze Mercedesa Vito jest urządzony z myślą o wygodzie użytkownika

boru są trzy wersje mocy) czy też
mniejszą (co oznacza mniejszą akcyzę) również wysokoprężną jednostkę o pojemności 1,6 litra? War to zastanowić się szczególnie nad tą
ostatnią opcją. Wprawdzieta 88-konna jednostka silnikowa (którą mieli-

www.duda-cars.mercedes-benz.pl

dowany samochód wraz z dwoma
pasażerami potrzebuje w uśrednionym spalaniu około 6,5 litra. W osiągnięciu tak dobrego wyniku pomaga system podpowiadający najbardziej optymalny moment na zmianę
biegu (zarówno w dół, jak i w gó-

dardzie wyposażony został w najlepsze systemy bezpieczeństwa Mercedes-Benz: od systemu antykolizyjnego i asystenta bocznego wiatru (bardzo przydatny w przypadku
samochodów dostawczych) po system zwany Attention Assist, które-

go działanie mieliśmy okazję poznać podczas jazdy testowej. To innowacyjny system, który na podstawie analizy różnych parametrów jazdy i zachowania za kierownicą, diagnozuje objawy zmęczenia u kierowcy. Jeśli system „uzna”, że istnieje ryzyko zaśnięcia za kierownicą, ostrze ga kie rowcę dźwię kiem
i mrugającą na środkowym wyświetlaczu ikoną w kształcie... filiżanki
peł nej pa rują cej kawy. War to się
wtedy zatrzymać i rzeczywiście pójść
na kawę. Bez obaw można kupić
kawę na wynos, bo we wnętrzu nowego Vito nie brakuje praktycznych
półeczek i schowków, w tym będących pod ręką uchwytów na kubki.
Bez kłopotu znajdziemy też miejsce
na większe przedmioty: butelki, notatniki, ter minal do kart płatniczych
i inne pomocne w pracy gadżety.
Nikomu też na pewno nie sprawi
kło potów ob słu ga de ski roz dziel czej: centralny panel jest przejrzysty i prosty, nie rozprasza uwagi
i nie dekoncentruje. W standardzie
Mercedes Vito wyposażony został
w sys tem gło śno mówią cy, któ ry
po bezprzewodowym skonfigurowaniu z nim telefonu komórkowego
umożliwia bezproblemowe wykonywanie i odbieranie połączeń.
Nowy Mercedes Vito wymyka
się potocznym wyobrażeniom o autach dostawczych. Mimo masy własnej przekraczającej 1,8 t i ponad 5metrowej długości, okazuje się zwrotny w mieście i oszczędny. Nie są
dla niego problemem nawet manewry cofania, gdyż dostępna w opcji
kamera cofania wytycza i wyrysowuje na monitorze tor jazdy. Pomaga też w cofaniu pojazdem z dołączoną przyczepą, nie tylko pokazując tor jazdy, ale także „podpowiada jąc” ma new ry uwzględ nia ją ce
poruszającą się za autem przyczepę. Dla mniej wprawnych kierowców, choć docenią to też pewnie i ci
bardziej doświadczeni, to wielkie
ułatwienie. Niemieccy inżynierowie
zrobili wiele, by osobie za kierowni cą mak sy mal nie uła twić pra cę.
Każdego kto chciałby osobiście poznać zalety modelu Vito zapraszamy na jaz dy prób ne do sa lo nów
Duda-Cars, w Poznaniu, Wrocławiu
i Lesznie.
JAN BOROWIAK

Wyprzedaż Vanów! Rabaty do 20 procent!

Leszno
ul. Balonowa 55,
64-100 Strzyżewice
Tel. +48 65 526 04 00

Poznań
ul. Ptasia 4,
60-319 Poznań
Tel. +48 61 864 44 44

Wrocław
ul. Olsztyńska 1,
51-423 Wrocław
Tel. +48 71 780 08 00
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Kobylinka odcinek II

Nasza transsyberyjska

Kobylinka to tylko jedno z jej imion,
ale najbardziej popularne. Nikt z mieszkańców Rawicza, Sarnowy, Miejskiej
Górki, Sobiałkowa, Topólki, Oczkowic, Jutrosina i wszystkich wsi w okolicy nie nazwie jej inaczej. Dla nich
linia kolejowa numer 362 Rawicz-Kobylin to właśnie Kobylinka. A wielu
wymawiając to imię uśmiechnie się
pod nosem, westchnie: „Ach, to były
czasy!” i obetrze jeszcze łezkę, jaka
zakręci się w oku. Za to w Kobylinie,
w którym też wciąż jeszcze pamiętają tę nieczynną już linię powiedzą
o niej, jakby trochę z lekkim lekceważeniem: „Rawiczora”. Może to efekt
jakichś lokalnych animozji, a może
po prostu wynika to z faktu, że po prawdzie Kobylinka większe znaczenie
miała dla mieszkańców Ziemi Rawickiej, bo komunikowała jej pomniejsze miejscowości ze stolicą mikroregionu, czyli Rawiczem. I o ile ruch
towarowy odbywał się w zasadzie
w obie strony dość równomiernie, to
już ruch osobowym odbywał się z wyraźnym akcentem na dowożenie i przywożenie ludzi do i z Rawicza. Mieszkańcy Kobylina korzystali z Kobylinki sporadycznie:
– Jak już ktoś dojeżdżał do pracy
pociągiem to do Krotoszyna, nie Rawicza – opowiada Teresa Bukowska,
wieloletnia dyrektorka kobylińskiej
biblioteki. Ona akurat z Kobylinki korzystała często, zwłaszcza między 1975
a 1997 rokiem, a więc w latach gdy
istniało województwo leszczyńskie.
Kobylin do niego należał, a w Lesznie funkcjonowała centrala: Wojewódzka Biblioteka Publiczna. – Jeździło też trochę młodzieży do szkół.
Szczególnie dziewczyny do Rawicza,
do Liceum Pielęgniarskiego.
Ale w czasach, gdy linia powsta-

wała, nikt jeszcze o Liceum Pielęgniarskim nie myslał. Kobylinka została poczęta w 1888 roku. Wtedy to,
jak podaje w opracowaniu „Dzieje
Ziemi Rawickiej” Walerian Sobisiak,
zawiązał się społeczny komitet budowy linii Rawicz-Kobylin. Niewątpliwie wynikało to co najmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze miało związek z funkcjonującą w Miejskiej Górce od 1884 roku cukrownią, która stawała się najważniejszym przedsiębiorstwem w okolicy i która potrzebowała surowca. Dowożenie buraków wozami konnymi było czasochłonne i nieekonomiczne. Po drugie kilkanaście
lat wcześniej w Legnicy powstała nowoczesna rzeźnia, która również potrzebowała surowca, a budowa linii
kolejowej Rawicz-Kobylin umożliwiała
połączenie Legnicy z południową
Wielkopolską bogatą w zasoby surowca mięsnego. I stąd właśnie wzięło się pierwsze nieformalne imię tej
linii kolejowej: „prosiakowy pociąg”:
– To prawda, że chodziło o ściąganie koleją żywca do Legnicy – mówi Henryk Hejducki z Miejskiej Górki, regionalista, znawca lokalnej historii. – Przede wszystkim owiec i bydła z rejonu Koźmina. Chociaż świń
także.
Kobylinka ma 27 kilometrów długości i 10 stacji lub przystanków (Rawicz, Rawicz Wschód, Sarnowa, Miejska Górka, Sobiałkowo, Oczkowice-Topólka, Dłoń, Jutrosin, Smolice, Kobylin). Pierwszy pociąg przejeżdża
nią 5 lutego 1898 roku. Budowę finansuje Spółka Akcyjna Kolej Legnicko-Rawicka, ta sama, która kilka
lat później odda do użytku linię kolejową Miejska Górka-Pakosław (pisaliśmy o niej w poprzednim numerze
Reportera Leszczyńskiego). Miejska

fot. Arkadiusz Jakubowski(x1), Archiwum Witolda Głowacza (x1)

Nigdy nie zostawiała ludzi na peronie. Jak było trzeba, czekała na spóźnialskich, gdy brakowało miejsca dla ludzi
nawet na dachu, doczepiała sobie towarowe wagony i zabierała wszystkich. Przez dziesięciolecia była jedynym pewnym
środkiem transportu. Oknem na świat. Kołem zamachowym lokalnej gospodarki. Kobylinka

Witold Głowacz odprawiał ostatni pociąg osobowy w historii Kobylinki. Do dzisiaj pracuje na kolei

Górka leżąca na trasie Kobylinki wyrasta więc na prawdziwy węzeł kolejowy, bo dociera do niej jeszcze jedna, trzecia linia: z Krobi (to trasa wiodąca dalej na Gostyń, Kościan, Wolsztyn). Kobylinka do 1932 roku jest
prywatna, potem wykupują ją Polskie
Koleje Państwowe i staje się własnością państwową.
– Ojciec, jak mi doradzał, żeby
brać tę robotę na kolei mówił tak:
państwowa robota to zawsze państwowa robota – wspomina Witold Głowacz z Miejskiej Górki, który kolejarską karierę rozpoczął w 1982 roku
i niemal od samego początku pracował na stacji w Miejskiej Górce, gdzie
był dyżurnym ruchu.
– To by ła sta cja peł ną gę bą – wspomina. – Pracowało nas tu
kilkanaście osób: zawiadowca, 5 dyżurnych ruchu, 5 zwrotniczych, kasjer towarowy, dwóch ekspedytorów
i sprzątaczka – wymienia. Mieli co
się uwijać, bo obsługiwali i ruch osobowy, i towarowy:

– W szczycie było czternaście
par pociągów osobowych i kilka par
towa rowych – opowia da Głowacz. – Stacja mieściła się w dwóch
budynkach, a torów mieliśmy osiem.
Rozrysował to dokładnie (schemat rozjazdów na stacji, plan budynków i nawet odtworzył obowiązujący
wtedy rozkład jazdy) kilka lat temu
na wystawę, którą urządzono w domu kultury przy okazji Wyścigu Drezyn organizowanego przez Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna. Witold Głowacz był
nawet tej imprezy gościem specjalnym, bo, tak się akurat składa, że to
właśnie on w lutym 1995 roku odprawiał ostatni pociąg osobowy na trasie
Kobylinki. Pamięta, że jechał on z Rawicza do Kobylina. I tyle.
Witold Głowacz wciąż pracuje
na kolei – jest dyżurnym ruchu w Bojanowie. Po dworcu w Miejskiej Górce nie ma już natomiast śladu. Na stacji właściwie zostały już tylko zarastające roślinnością tory i zapadające

się ziemne perony (dzieje dworca
w Miejskiej Górce to już temat na zupełnie inną, pasjonującą historię).
Wciąż za to działa połączenie kolejowe między miejskogórecką cukrownią a Rawiczem. Nie jest ono już jednak żadną numerowaną kolejową linią, ale ma status zakładowej bocznicy. To jedyny, jeszcze żywy, fragment
Kobylinki.
W 1982 roku, gdy Witold Głowacz zaczynał pracę w Miejskiej Górce, Kobylinka, choć wciąż miała się
dobrze, czasy największej świetności
miała już za sobą.
Czasy największej świetności pamięta Stefan Bzodek, który od 1963
roku przez 20 lat był zawiadowcą stacji w Dłoni. Wziął robotę w Dłoni,
bo jej nieodłącznym elementem było
mieszkanie w budynku dworca, a
on miał już dzieci i potrzebował dachu nad głową. W ten spo sób
z Dłonią związał się już na dobre
i na złe. I na całe życie, bo choć zawo dową ka rie rę koń czył ja ko
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zawiadowca stacji w Jutrosinie, to
w Dłoni cały czas mieszkał i mieszka
do dzisiaj. Siedzi na tapczanie, przy kaflowym piecu, ogląda telewizję i czasami zerka przez okno na puste perony i zarastające tory. Wierzyć się nie
che, że tak się to skończyło:
– Panie ruch tu mieliśmy jak diabli – opowiada. – Z Dłoni i Kołaczkowic Kobylinką dojeżdżało do pracy
ze trzysta ludzi: do Rawicza i do WroREKLAMA
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cławia. Była bocznica, bo w Dłoni
działała cegielnia, a cegłę dziurawkę
wysyłali aż do Czechosłowacji. Pociągi kurowały co trzy godziny. Tak
pasowały, żeby ludzie mogli dojechać
do roboty do rawickiej Modeny, do Gazometu, do Rawagu i wrócić do domu nawet jak pracowali na dwie zmiany. W nocy jechał nawet pospieszny
Ostrów-Żagań, który się u nas nie zatrzymywał.
Nikt nie przypuszczał, że ta trasa może zostać kiedyś zamknięta.
Co kto o tym wspominał, zaraz pojawiała się odpowiedź: przecież to
linia strategiczna!
– Tak się u nas przez lata mówiło, że ma ona znaczenie strategiczne – przyznaje Henryk Hejducki. – Ale skąd się to przekonanie
w ludziach brało, trudno powiedzieć.
W Polsce Ludowej wszystko miało
znaczenie strategiczne.
Może chodziło o to, że czasami
Kobylinką, szczególnie w latach 60tych i 70-tych przejeżdżały nocą pocią gi pod spe cjal nym nad zo rem,.
Choć nic wielce specjalnego w nich
nie było. Poza tym, że okna były pozasłaniane i że się na żadnej stacji
nie zatrzymywały. Wiadomo było,
że jeżdżą nimi rosyjscy żołnierze
z Małej Moskwy, czyli z Legnicy
na Brześć i dalej na Wschód. Może
też jeszcze ludzie częściowo pamiętali czasy wcześniejsze, tuż powoREKLAMA
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jenne, kiedy to Kobylinka miała faktycznie strategiczne znaczenie, ale
dla... szabrowników:
– Jeździły dwa pociągi, nazywa ne przez nas Sza brow ni ka mi – uśmiecha się Hejducki. – Relacji Łódź-Żagań. O ile dobrze pamiętam dwa takie kursowały. Jeździli
nimi na szaber na Ziemie Odzyskane. Tak naprawdę według mnie ta
nasza linia wielkiego znaczenia strategicznego nie miała.
Ale gdy na początku lat 80-tych
XX wieku wojsko wymieniło na całej 27-kilometrowej trasie stare, rozsypujące się, drewniane podkłady
na nowiutkie betonowe i położyło
na nich nowiuteńkie szyny, wiara
miejscowych w strategiczne znaczenie Kobylinki, a więc także wiara
w jej świetlaną przyszłość, uzyskała
mocne podstawy – no bo przecież
kto by wyrzucał pieniądze na remont linii, która miałaby zostać zamknięta? Choć z drugiej strony ludzie widzieli, że po generalnym remoncie i wymianie podkładów na linii z Miejskiej Górki do Krobi nie
przejechał już nią ani jeden pociąg.
Ale z Kobylinką miało być inaczej.
– Kobylinka mogła być traktowana jako zastępcze połączenie, gdyby się coś działo na głównej linii
Poznań-Wrocław – mówi Hejducki.
I tak też zdaje się było.
– Raz, już po tej wymianie to-

rów, puścili tu ruch z trasy Poznań-Wro cław, bo by ła ja kaś awa ria – wspomina Stefan Bzodek. – Nie
uwierzyłby pan. Nasza Kobylinka to
była sześćdziesiątka, to znaczy, że
pociągi jeździły maksymalnie 60 kilometrów na godzinę. A jak wtedy
puścili tu pospieszne, to tak pędziły,
że nawet człowiek nie miał czasu
się im przyjrzeć. Bo, proszę pana,
szyna tu dobra jest, świetna stal.
Kobylinka, choć zarasta i powoli wsiąka w rolniczy krajobraz,
wciąż żyje we wspomnieniach mieszkańców. Wszyscy, bez wyjątku, mówią o niej z wielkim sentymentem:
– Kobylinka była u nas od zawsze. Uwielbialiśmy ją – mówi Elżbieta Wolna. Obecnie pracuje i mieszka w Miejskiej Górce, ale urodziła
się i wychowała w Dłoni i dojeżdżała Kobylinką choćby do liceum w Rawiczu. – Jak byłam mała to biegaliśmy wzdłuż torów i krzyczeliśmy,
że jedzie nasza transsyberyjska. Była dla nas oknem na świat. Wsiadało
się do niej i jechało na przykład
do klasztoru franciszkanów w Kobylinie obejrzeć żłóbek. To była nasza Kobylinka.
Kobylinka, która nigdy nikogo
nie zostawiała na peronie:
– Wszyscy się tam znali, pasażerowie, kolejarze, no wszyscy – opowiada E. Wolna. – W Dłoni na dworzec jest kawałek i jak chodziliśmy
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rano po ciemku na pociąg i widzieliśmy światła pociągu na torach na
dłoń skich Hu bach, a my by li śmy
jeszcze koło figury, to było wiadomo, że nie zdążymy. Ale się nie mar twiliśmy, bo wiedzieliśmy, że Kobylinka na nas zaczeka. Konduktorzy
nas znali i wiedzieli kogo brakuje.
– Sam tego nie widziałem, ale
wiem z opowiadań starszych kolegów – wspo mi na Wi told Głowacz. – Jak na przykład we Wszystkich Świę tych by ło na dwor cu
w Miejskiej Górce tyle ludzi, że się
nijak nie mieścili do pociągu, to się
doczepiało do składu dwa wagony
towarowe z bocznicy i wszyscy spokojnie docierali do Rawicza. Takie
to były czasy. Dzisiaj nie do pomyślenia.
– Ach te stare wagony z drewnianymi ławkami, ten specyficzny
zapach tego pociągu i spokój z jakim się podróżowało – wymienia E.
Wolna. – Niczym się człowiek nie
mar twił. Pamiętam, raz wracaliśmy
ze szkoły, nagle pociąg stanął i wagon się przechylił. Ktoś tam zaklął:
„K..., wykoleiła się!”, ale nikt nie
panikował. Faktycznie wagon wypadł z szyn. Po prostu wysiedliśmy
i wydeptaną ścieżką wzdłuż torów
dotarliśmy do Dłoni. Bez nerwów.
ARKADIUSZ JAKUBOWSKI

