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Wstali z kanapy i idą

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

Biuro reklam i ogłoszeń
reklama@reporterleszczynski.pl
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KONKURS Co powiedział pan Jan?
Obej rzyj ry su nek i po myśl, co
w tej sy tu acji po wie dzia ł pan
Jan? Wy my ślo ne przez sie bie
zda nie przy ślij nam SMS-em.
Je śli masz wię cej po my słów,
mo żesz przy słać je w ko lej nych
SMS-ach.

Od po wie dzi pro si my prze sy łać
SMS-em na nu mer 7143 (koszt
wy sła nia SMS-a wy no si 1,23 zł
z VAT). Na po cząt ku SMSa na -

pisz dwa sło wa REPORTER
RYSUNEK i do pie ro po tem
swo ją pro po zy cję.
Au tor lub au tor ka naj bar dziej
ory gi nal nej od po wie dzi otrzy -
ma 100 zł na gro dy.

Na od po wie dzi cze ka my do 5
marca. Ogło sze nie wy ni ków
w ko lej nym nu me rze Re por te ra
Lesz czyń skie go.

100zł

Kon kurs ry sun ko wy:
Co po wie dzia ł pa n Irek?
Za da nie po le ga ło na wy my śle -
niu, co w przed sta wio nej na ry -
sun ku sy tu acji mógł po wie dzieć
pan Irek.
Na szym zda niem najbardziej
dowcipną odpowiedź nadesłała
pani Renata z Leszna:
Wasza twarz brzmi znajomo
Pani Renata wy gry wa 100 zł.

Rozwiązania
konkursu
z Reportera

Leszczyńskiego
1/2017

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.reporterleszczynski.pl oraz
w siedzibie organizatora.Organizatorem konkursów jest Agencja Promocyjna Ajak A.
Jakubowski wydawca Reportera Leszczyńskiego

tel. 730 388 885
reklama@reporterleszczynski.plBiuro reklam i ogłoszeń
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Wo je wódz ki Szpi tal Ze spo lo ny w Lesz -
nie sta je przed ko lej nym wy zwa niem.
Za po wia da na przez rząd re for ma sys -
te mu ochro ny zdro wia za kła da zmia -
nę spo so bu fi nan so wa nia. W po ło wie
ro ku ma po wstać sieć pu blicz nych
szpi ta li z okre ślo nym za kre sem usług
me dycz nych, a tym sa mym z gó ry
okre ślo nym bu dże tem – bez li mi tów,

bez pła ce nia za po szcze gól ne usłu gi,
za to ze sta łą kwo tą nie za leż ną od ilo -
ści przy ję tych pa cjen tów. Dla te go też
każ da pla ców ka zo sta nie za kwa li fi ko -
wa na do jed ne go z trzech po zio mów
re fe ren cji. Czym ten po ziom wyż szy,
tym bar dziej spe cja li stycz ny szpi tal
i tym sa mym więk sze pie nią dze. WSZ
w Lesz nie aspi ru je do trze cie go po -

zio mu re fe ren cyj ne go, czy li do ran gi
szpi ta la wie lo spe cja li stycz ne go. Sło -
wo – aspi ru je – jest tu klu czo we, gdyż
lecz ni ca nie ofe ru je peł ne go za kre su
usług ja kie po wi nien speł niać te go ty -
pu szpi tal, co nie ozna cza, że nie sta ra
się tych bra ków nad ro bić.

– Po win ny śmy być praw dzi wym
szpi ta lem wo je wódz kim, szpi ta lem wy -

so ko spe cja li stycz nym, bo ta ki szpi tal
w tym miej scu re gio nu jest po trzeb -
ny – prze ko nu je To masz Kar miń ski,
dy rek tor WSZ w Lesz nie.

Pro ces ten nie jest jed nak ła twy,
gdyż wy ma ga dwóch rze czy: pie nię -
dzy i spe cja li stów. W przy pad ku tych
ostat nich sy tu acja jest trud na, gdyż
w cią gu 5-10 lat na eme ry tu rę odej -

dzie znacz na część le ka rzy i pie lę -
gnia rek nie tyl ko w Lesz nie, ale w ca -
łym kra ju.

Je śli cho dzi o fun du sze, to szpi -
tal przez wie le lat bo ry kał się z ich
bra kiem spo wo do wa nym głów nie zbyt
ni skim fi nan so wa niem ze stro ny NFZ,
w efek cie cze go za dłu żał się. Wpro -
wa dze nie pro gra mu na praw cze go oraz
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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

Szpital ma być specjalistyczny
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kon se kwent ne spła ca nie dłu gów za -
czy na przy no sić efek ty. W tym ro ku
lecz ni ca po win na spła cić ko lej ne kre -
dy ty, w tym te naj droż sze za cią gnię -
te w pa ra ban ku. Szpi tal ma tak że
osta tecz nie ure gu lo wać sta re zo bo -
wią za nia wo bec ZUS-u.

– Na dal ma my jesz cze je den kre -
dyt, je go spła ta za koń czy się w 2020
ro ku. Rocz nie to oko ło 4 mln zł – mó -
wi dy rek tor Kar miń ski.

Mi mo ta kich ob cią żeń pla ców ka
ma szan se na za koń cze nie 2016 ro ku
do dat nim wy ni kiem fi nan so wym. Jest
to jed nak uza leż nio ne od te go czy
i w ja kiej wy so ko ści NFZ za pła ci
za ubie gło rocz ne nad wy ko na nia.

– Ich war tość w 2016 ro ku się -
gnę ła po nad 6,5 mln zł. Część tych
świad czeń, to świad cze nia ra tu ją ce
ży cie, więc jest re al na szan sa na to,

że NFZ za nie za pła ci – mó wi dy rek -
tor Kar miń ski. – Tym bar dziej, że
do kła da li śmy wszel kich sta rań, aby
wszyst ko by ło do brze udo ku men to -
wa ne.

Ubie gły rok był tak że bar dzo
waż ny pod wzglę dem in we sty cji ze
stro ny sa mo rzą du wo je wódz kie go, któ -
ry za ku pił du żo spe cja li stycz ne go
sprzę tu. Wy po sa żo ne zo sta ły pra cow -
nie re zo nan su ma gne tycz ne go, an gio -
gra fii, pra cow nia ra dio lo gii za bie go -
wej. No wy sprzęt po ja wił się tak że
na od dzia le in ten syw nej opie ki me -
dycz nej. Jed no cze śnie mo der ni zo wa -
no odzia ły on ko lo gii i neu ro lo gii, sa -
lę en do sko pii, blok po ro do wy. W tym
za kre sie szpi tal zy skał tak że wspar cie
lesz czyń skich sa mo rzą dów, jak cho -
ciaż by mia sta Lesz na, któ ry do fi nan -
so wał re mont blo ku po ro do we go.

Wra ca jąc do spra wy uzy ska nia
trze cie go stop nia re fe ren cyj ne go. Jak
prze ko nu je dy rek tor Kar miń ski, szpi -
ta lo wi bra ku je nie wie le. Na le ży do -
ko nać pew nych zmian ad mi ni stra -
cyj nych, roz sze rzyć pro fil od dzia łu
la ryn go lo gicz ne go o oto la ryn go lo -
gię dla dzie ci i do ro słych oraz kon -
ty nu ować mo der ni za cję i za kup
sprzę tu. Na to miast nie ma szans,
aby do po ło wy ro ku uru cho mić usłu -
gi z za kre su chi rur gii klat ki pier sio -
wej czy kar dio chi rur gii.

– Je śli nie uda się nam w tym
ro ku uzy skać trze cie go po zio mu re -
fe ren cyj ne go, to ma my dwa la ta
na nad ro bie nie bra ków – za zna cza
dy rek tor.

Wia do mo na to miast, że w bu -
dże cie sa mo rzą du wo je wódz kie go
są pie nią dze na kon ty nu owa nie re -

mon tów na od dzia łach: neu ro lo gii,
ne fro lo gii, neo na to lo gii, on ko lo gii
i do koń cze nie pra cow ni en do sko pii.
Tak że lesz czyń skie sa mo rzą dy za -
mie rza ją się włą czyć w ten pro ces.
Je śli cho dzi o za kup sprzę tu, to szpi -
tal bę dzie apli ko wał o fun du sze unij -
ne. Ta ką sa mą ścież kę pla ców ka
chce wy ko rzy stać je śli cho dzi o zdo -
by cie pie nię dzy na ter mo mo der ni -
za cję.

Ostat nie dni przy nio sły po zy -
tyw ne wie ści. Szpi tal wy grał kon -
kurs na pro wa dze nie usług me dycz -
nych z za kre su kar dio lo gii in wa zyj -
nej. Przy po mnij my, że pod ko niec
ubie głe go ro ku pla ców ka za koń czy -
ła współ pra cę ze spół ką Na fis, któ -
ra pro wa dzi ła pra cow nię kar dio lo -
gii in wa zyj nej. Po wo dem ta kiej de -
cy zji by ło uru cho mie nie wła snej pra -

cow ni he mo dy na mi ki. Szpi tal nie
miał jed nak kon trak tu na te usłu gi,
co ozna cza ło, że przez pra wie trzy
mie sią ce przyj mo wał pa cjen tów
na wła sny koszt. 

Od po nie dział ku ro bi to już
w ra mach kon trak tu, któ ry prze wi -
du je wy ko ny wa nie za bie gów wszcze -
pia nia sty mu la to rów, kar dio wer te -
rów i de fi bry la to rów oraz abla cji
ser ca. Dzię ki uzy ska niu kon trak tu
pra cow nia mo że za cząć wy ko ny wać
tak że za bie gi pla no wa ne, a nie wy -
łącz nie ra tu ją ce ży cie. Uru cho mie -
nie pra cow ni w szpi ta lu i uzy ska nie
kon trak tu by ło moż li wie dzię ki sprzę -
to wi za ku pio ne mu przez sa mo rząd
wo je wódz ki oraz współ pra cy ze spe -
cja li sta mi z Wro cła wia i Po zna nia.

KAROLINA STERNAL
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26 grud nia 2016 z lot ni ska Tem pel hof
w Ber li nie wy ru szył Ci vil Mar che for
Alep po – Oby wa tel ski Marsz dla 
Po ko ju Ber lin -Alep po. Zor ga ni zo wa ła
go miesz ka ją ca w Ber li nie Po lka, An -
na Al both, dzien ni kar ka, po dróż nicz -
ka, blo ger ka, wraż li wy czło wiek. 
„Je ste śmy tyl ko garst ką zwy kłych lu -
dzi. Nie re pre zen tu je my żad nej kon -
kret nej par tii po li tycz nej ani or ga ni za -
cji” na pi sa ła w swym ma ni fe ście opu -
bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej
www.ci vil march.org, któ ra po świę co -
na jest i opi su je to przed się wzię cie. 

Em pa tia i im pe ra tyw
„Nad szedł czas, aby dzia łać. Nie mo -
że my już dłu żej sie dzieć przed na szy -
mi lap to pa mi, pa trzeć i nic nie ro bić.
Ma my już dość kli ka nia w fa ce bo oko -
wą ikon kę „przy kro mi”, pi sa nia „to
strasz ne” i „je ste śmy tak bez sil ni”. Bo
nie, nie je ste śmy! I jest nas ta kich zbyt
wie lu! Dla te go idzie my do Alep po.
Z Nie miec do Alep po, wzdłuż tak zwa -

ne go „szla ku uchodź cze go”, ty le, że
w prze ciw nym kie run ku. Na uczo no nas
bra ku sprze ci wu wo bec woj ny. Bier -
no ści. Ule gli śmy prze ko na niu, że wła -
dzy, któ ra po cią ga za sznur ki na le ży
się bać i nie sta wiać jej opo ru. Przy -
zwy cza ili śmy się do bez piecz ne go opo -
wia da nia się za „ty mi do bry mi” i ob -
wi nia nia „tych złych”, kie dy nic to nas
nie kosz tu je. Do dzie le nia lu dzi na lep -
szych i gor szych – tych, któ rzy ma ją

pra wo by spać spo koj nie w swo ich łóż -
kach i tych, któ rzy mu szą je opu ścić,
ucie kać, że by ra to wać ży cie. Tłu ma -
czo no nam: „Tak to po pro stu już jest,
nic na to nie po ra dzisz”. Uwie rzy li -
śmy. Ale dłu żej nie mo że my uda wać,
że to wszyst ko praw da. Nie zga dza my
się na bier ność. Je ste śmy go to wi by
w koń cu prze ła mać bez sil ność. Chce -

my pójść i po móc lu dziom ta kim jak
my, któ rych je dy ną wi ną jest to, że nie
mie li szczę ścia uro dzić się w Ber li nie,
Lon dy nie czy Pa ry żu. Cy wi le dla cy -
wi lów! Pój dzie my ra mię w ra mię z Ber -
li na, przez Cze chy, Au strię, Sło we nię,
Chor wa cję, Ser bię, Ma ce do nię, Gre -
cję, Tur cję do Alep po.”

To w tym wszyst kim jest bar dzo
waż ne: do kład nie ta ką sa ma dro gę, ale
w od wrot nym kie run ku prze by wa ją

ucie ka ją cy przed woj ną i wy ni ka ją cą
z niej bie dą Sy ryj czy cy. Oby wa tel ski
marsz ma ich spra wę na gło śnić, ma im
po móc. Po móc usi łu ją zwy czaj ni lu -
dzie – ci szczę ścia rze, któ rzy uro dzi li
się na spo koj nym Za cho dzie wsta li z fo -
te li, wzię li w rę ce bia łe fla gi i ru szy li
w dro gę. Bo le piej iść, niż po zo stać
bez czyn nym. 

W mar szu idą miesz kań cy wie lu
kra jów: Nie miec, Fran cji, Włoch, Czech
Au strii. Od sa me go po cząt ku jest też
spo ro Po la ków, któ rzy do wie dzie li się
o nim od zna jo mych, zna jo mych zna -
jo mych, z Fejs bu ka, Twit te ra, z ga zet
i roz gło śni, któ re co raz ży wiej in te re -
su ją się „cy wi la mi w dro dze”. Przez
ty dzień szedł też Krzysz tof z Lesz na.
Ma czter dzie ści kil ka lat, ro dzi nę, fir -
mę. Dla cze go po szedł?

– Fejs buk mnie wy śle dził – mó -
wi. – Fejs buk wi dzi, czym się czło -
wiek in te re su je, ja kie stro ny od wie dza,
o czym czy ta. A ja od sa me go po cząt -
ku ob ser wu ję dra mat uchodź ców i nie
mo gę się z nim po go dzić. Z tra ge dią
tych ty się cy lu dzi, któ rzy to ną w mo -
rzu, z wi do kiem za pła ka nych dzie ci,
zroz pa czo nych ko biet, zde spe ro wa nych
fa ce tów, któ rzy nie mo gą, choć chcą,
za pew nić bez pie czeń stwa swo im ro -
dzi nom. A my, ten cy wi li zo wa ny i sy ty
Za chód, któ ry prze wie ki tych lu dzi
wy ko rzy sty wał ko lo nial nie, te raz przy -
glą da my się te mu bez czyn nie. Na wet
z pew ną od ra zą. I na wet my chrze ści ja -
nie. A prze cież kto w ubie głym ro ku
uważ nie słu chał Fran cisz ka mu siał sły -
szeć, jak mó wił, że za my ka nie się tyl -
ko w gra ni cach swe go wła sne go kra ju
jest ni czym in nym jak ego izmem. Mu -
si my wy cho dzić do in nych, wy cią gnąć
do nich po moc ną rę kę. A ilu to ro bi?
W mo im ko ście le na wet księ ża nie mo -
dlą się za uchodź ców. Py tasz dla cze go
po sze dłem? Naj pierw wzią łem udział
w ak cji Ca ri ta su Ro dzi na -Ro dzi nie, ale
uzna łem że to za ma ło. Po sze dłem, bo
nic lep sze go nie po tra fi łem wy my ślić,
że by czyn nie po móc tym lu dziom, a bar -

dzo chcia łem. To się na zy wa em pa tia. 
Fejs buk tę em pa tię Krzysz to fa do -

sko na le za uwa żył i od po cząt ku grud -
nia za czął wy świe tlać na je go kon cie,
na głów nej stro nie dziw ny, ko lo ro wy
ba ner. Po cząt ko wo Krzysz tof nie zwró -
cił na nie go uwa gi, po tem wzrok przy -
ku ło sło wo Alep po. To mia sto w Sy rii,
peł ne cy wi lów i cięż ko bom bar do wa ne
przez stro ny trwa ją ce go w Sy rii kon -
flik tu. A kie dy w koń cu klik nął na ba -
ner i się wczy tał, obok em pa tii po ja wił
się im pe ra tyw. Po czuł, że mu si tam iść.
Dłu go się nie za sta na wiał: po wie dział
żo nie, po ukła dał spra wy w fir mie,
do ple ca ka za pa ko wał śpi wór, ka ri ma -
tę, ter mos z her ba tą, tro chę je dze nia.
Aku rat za czy na ły się zi mo we fe rie. Po -
je chał do za sy pa nych śnie giem Czech.
Tym ra zem jed nak nie na nar ty, ale że -
by w Brnie do łą czyć do Mar szu.

– Każ dy mo że do łą czyć w każ -
dym wy bra nym przez sie bie mo men -
cie – opo wia da. – Wy star czy chcieć
i spraw dzić na Fejs bu ku, gdzie aku rat
są, o któ rej i skąd wy ru sza ją. Wy star -
czy się do pa so wać. Ca ły marsz po trwa
trzy, mo że czte ry mie sią ce i na wet nie
wia do mo, czy uda się ca ły szlak prze -
być. Tyl ko garst ka jed nak za mie rza
uczest ni czyć w nim od po cząt ku do koń -
ca. Więk szość, tak jak ja, do łą cza na kil -
ka, kil ka na ście dni, po tem trze ba wra -
cać do swo ich za jęć. Wie lu jed nak za -
pew nia, że jesz cze do mar szu wró ci. Ja
sze dłem ty dzień. 

Plan miał ta ki, by do je chać z Lesz -
na au tem do Brna, zo sta wić tam sa mo -
chód, po ty go dniu mar szu do trzeć 
do Au strii, po tem wró cić do Brna i au -
tem do do mu. Wy szło ina czej:
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- 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

Lepiej iść, niż siedzieć bezczynnie

Idą bocznymi drogami, czasem po prostu przez pola
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– W tym mar szu jest tak, że więk -
szość lu dzi idzie, a nie któ rzy, któ rzy
czu ją się go rzej, sła biej, chcą od po -
cząć, ja dą sa mo cho da mi – opo wia -
da. – Mo im je chał Ju liusz, 18-let ni stu -
dent me dy cy ny z He idel ber gu. Moc no
ob tarł so bie no gi i kil ka dni mu siał od -
pu ścić ma sze ro wa nie. 

Pro ble my i życz li wość
Sie dzi my nad smart fo nem Krzysz to fa
i prze glą da my zdję cia. Wi dać na nich,
że lek ko nie by ło: do ku cza ła zi ma,
śnież ne za dym ki, prze ni kli wy mróz.
Co dzien nie prze by wa li po po nad 20
ki lo me trów. Szli wy łącz nie bocz ny mi
dro ga mi, czę sto po pro stu przez po la.
Ale na zdję ciach Krzysz to fa wi dać, że
nikt nie na rze ka. Wi dać uśmie chy i po -
zy tyw ną ener gię. Na prze dzie trans pa -
rent, nad gło wa mi bia łe fla gi, żad nej
po li ty ki, żad nej ide olo gii, tyl ko współ -
czu cie i szcze ra chęć po mo cy. Co dzien -
nie spo tka nia z miej sco wy mi, z mło -
dzie żą, z uchodź ca mi.

Ten marsz jest jak rze ka, któ ra
pły nąc do mo rza, zbie ra po dro dze do -
pły wy. U źró deł nie bra kło pro ble mów:

1. Po ja wił się czar ny PR w me -
diach:

– Ania opo wia da ła o za da wa nych
przez me dia py ta niach, kto to fi nan su -
je, skąd pie nią dze, kto za tym stoi – opo -
wia da Krzysz tof. – A prze cież nikt
za tym nie stoi, a marsz fi nan su je się
z do bro wol nych wpłat w in ter ne cie. To
te raz mod ne, na zy wa się to crowd fun -
ding, czy li fi nan so wa nie spo łecz no ścio -
we. Noc le gi są dar mo we, bo za zwy -
czaj no cu je my w udo stęp nio nych przez

lo kal ne wła dze sa lach gim na stycz nych,
cza sa mi w sal kach Ca ri ta su. Na je dze -
nie zrzu ca ją się ci, któ rzy aku rat ma -
sze ru ją. Żyw ność przy wo zi się też ze
so bą. Wszy scy za chwy ca li się na przy -
kład go styń skim ma słem, któ re przy -
wio złem. Nie bra ku je życz li wych lu -
dzi, któ rzy do kar mia ją marsz, czę sto
uczest ni cy są gosz cze ni przez imi gran -
tów, któ rzy już od pew ne go cza su miesz -
ka ją na Za cho dzie. W Cze chach miesz -
ka spo ro Sy ryj czy ków.

2. Do mar szu na si łę chcia ła we -
pchnąć się po li ty ka.

W re por ta żu w ra dio wej Trój ce
uczest ni cy pierw szych dni opo wia da li,
jak to na jed nym ze spo tkań z ludź mi
w Niem czech po ja wi li się neo na zi ści.
Po słu cha li, zo ba czy li, że nie o po li ty kę
cho dzi, ale o zwy kłe ludz kie współ -
czu cie i za miast ma ni fe sto wać, po pro -
stu po szli so bie. 

– W pew nym mo men cie do mar -
szu do łą czyć chcie li uchodź cy sy ryj -
scy, ale mie li ze so bą fla gi an ty asa -
dow skiej opo zy cji [Ba szar Al -Asad 
jest pre zy den tem Sy rii, jed nym z
czte rech stron tam tej sze go kon flik
tu – przyp. red.] – opo wia da Krzysz -
tof. – Ania się na to nie zgo dzi ła, bo
my idzie my tyl ko z bia ły mi fla ga mi,
bez żad nych zna ków, bez pod tek stów
po li tycz nych, tyl ko dla po ko ju. Prze -
ciw woj nie, ale nie prze ciw ni ko mu
kon kret ne mu. Tam ci da li spo kój, odłą -
czy li się.

Ale obok pro ble mów, by ło i jest
spo ro ludz kiej życz li wo ści i po par cia,
naj czę ściej (szcze gól nie w Niem czech)
oka zy wa ne go... po czę stun ka mi. 

– Na gra ni cy nie miec ko -cze skiej
cze kał na marsz bur mistrz cze skie go
mia stecz ka z po wi ta niem, pe wien Czech,
któ ry prze je chał 300 ki lo me trów, że by
na szym cy wi lom przy wieźć gar z gu -
la szem i w au to bu sie... cze scy an ty ter -
ro ry ści dla ochro ny, któ rej marsz wca -
le nie po trze bo wał. Tro chę z mar szem
po by li, wie czo rem w sal ce gim na stycz -
nej po mo gli spa ła szo wać ten gu lasz
i so bie po je cha li. A marsz szedł da -
lej – opo wia da Krzysz tof.

Lu dzie
Kim są lu dzie, któ rzy zde cy do wa li się
na ta ki akt so li dar no ści z uchodź ca mi?

Krzysz to fa już zna my. W mar szu
spo tkał:

Anię Al both, po my sło daw czy nię,
or ga ni za tor kę, du szę i ser ce ca łe go
przed się wzię cia. 

Ju liu sza (te go 18-lat ka z po ob cie -
ra ny mi no ga mi) i je go dwóch ko le gów.
Mło dzi chłop cy z Nie miec, ko le dzy
z jed ne go chó ru. Pew ne go ran ka obu -
dzi li ca łą sa lę gim na stycz ną śpie wem.

18-let nią Ro bin. Dziew czy na zda -
ła ma tu rę, przed stu dia mi zro bi ła so bie
rok prze rwy. Idzie w mar szu i jest pra -
wą rę ką Ani. To ona wy szu ku je noc le -
gi w Au strii i świet nie so bie z tym ra -
dzi.

Te re sę z Pol ski, któ ra na co dzień
pra cu je w ośrod ku ad op cyj nym. 

Jac ka z żo ną, obo je spod Kra ko -
wa. Ona jest na uczy ciel ką, on te ra peu -
tą, któ ry po ma ga więź niom wra cać
do nor mal ne go ży cia. Obo je co ro ku
wy ru sza ją w wę drów ki, naj czę ściej
piel grzy mu ją w in ten cji po ko ju. W tym
ro ku idą do Alep po. Po świę ci li na to
ca łe fe rie zi mo we.

Dwu dzie sto kil ku let nie go Mi ko ła -
ja z Ło dzi, któ ry był wy cho waw cą w do -

mu dziec ka i już an ga żo wał się w wo -
lon ta riat. W Ło dzi zor ga ni zo wał wiel -
ką zbiór kę śpi wo rów dla ko czu ją cych
uchodź ców i po je chał na gra ni cę serb -
sko -ma ce doń ską, że by im je do star -
czyć.

Dziew czy nę z Płoc ka, któ ra w ubie -
głym ro ku na gra ni cy serb sko -ma ce -
doń skiej spę dzi ła dwa ty go dnie ja ko
wo lon ta riusz ka. Kiedyś pielgrzymowała
z Płocka do Santiago de Compostela i
przechodziła przez Leszno.

Agatę z Warszawy. 
Ewę, 68-let nią Po lkę z ta tar ski mi

ko rze nia mi i zna nym na zwi skiem, miesz -
ka ją cą w Ber li nie i zna ną w tam tej -
szym kul tu ral nym śro do wi sku. 

Ma ri cę z Fran cji (mó wi ła o so bie,
że jest Ber be ryj ką), z Pa ry ża. Wy kła -
da ła na uczel ni, ale rzu ci ła to za ję cia
i wy ru szy ła do Alep po. Rozstała się z
facetem, któ ry nie chciał z nią pójść. 

An to ine z Fran cji, któ ry, gdy wró -
ci już z mar szu do do mu, za bie rze się
za od bu do wę ka mien ne go do mu i win -
ni cy, któ re ku pił na pro win cji, po łu -
dniu Fran cji.

An dre asa z Nie miec, spo koj ne go
i opa no wa ne go pra cow ni ka urzę du sa -
mo rzą do we go w Ber li nie, któ ry zaj -
mu je się śro do wi skiem.

Uthę z Nie miec. 
Kry stia na, Po la ka, by łe go straż ni -

ka lot ni ska.
Ja nka z Pol ski, któ ry ca łą dro gę

cią gnie za so bą (lub pcha) trzy ko ło wy
wó zek z ba ga żem.

Mar ty nę, Po lkę, po dróż nicz kę.
Do mar szu do łą czy ła za raz po po wro -
cie ze Sri Lan ki, ale ak tyw nie uczest -
ni czy ła w nim od sa me go po cząt ku, bo
bę dąc jesz cze na Sri Lan ce, pro wa dzi -
ła zdal nie stro nę in ter ne to wą i mar szo -
we go fej sa. 

– Szli śmy ra mię w ra mię w do brej
spra wie, prze ko na ni, że tak trze ba, choć
nie wie my, czy coś to da, czy coś to
zmie ni. Wie my, że sa mi woj ny nie za -
trzy ma my, ale być mo że to bę dzie ten
pierw szy ma ły ka myk, któ ry uru cho mi
la wi nę? – mó wi Krzysz tof. – Mu si my
spró bo wać. Ja ko lu dzie je ste śmy to win -
ni in nym lu dziom. Ja wró ci łem do do -
mu, do ro dzi ny, do przy ja ciół, do bez -
piecz nej sta bil no ści. A uchodź cy te go
nie ma ją, są bez ni cze go. Nie mo że my
do pu ścić, by za bra kło im też po mo cy.

Po móż
Po ma gać moż na na róż ne spo so by.
Moż na iść do Alep po, ale moż na też
wziąć udział w ak cji Ca ri ta su Ro dzi -
na -Ro dzi nie. Ma ło o niej sły chać w na -
szym re gio nie, choć trwa ona w ca łym
kra ju. Jak in for mu je Pa weł Kę ska, rzecz -
nik pra so wy Ca ri tas Pol ska od paź -
dzier ni ka 2016 do 31 stycz nia 2017 ro -
ku już 1715 ro dzin w Alep po w Sy rii
i w Li ba nie zo sta ło ob ję tych dzię ki niej
dłu go fa lo wą po mo cą. W po moc za an -
ga żo wa ło się już 5470 osób, 
ro dzin i in sty tu cji w kra ju. Każ dy mo -
że do nich do łą czyć. Szcze gó ły
na www.ro dzi na ro dzi nie.ca ri tas.pl

ARKADIUSZ JAKUBOWSKI
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REKLAMA

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. 

Lokal użytkowy 
w centrum Leszna do wynajęcia

(handel, usługi itp.) 
32 metry kwadratowe
ul. Leszczyńskich 21

tel. kom. 505 017 320

REKLAMA

REKLAMA



Kon sul ta cje mia ły zwią zek z przy go to -
wa nia mi do ogło sze nia kon kur su ar chi -
tek to nicz ne go na za go spo da ro wa nie
No we go Ryn ku i pl. Met zi ga. Do au li
Szko ły Pod sta wo wej nr 1, w któ rej zor -
ga ni zo wa no spo tka nie, przy szli miesz -
kań cy, han dlow cy z No we go Ryn ku
oraz in ne oso by za in te re so wa ne te ma -
tem re wi ta li za cji.

Spo tka nie mo de ro wał eks pert ds.
re wi ta li za cji, Woj ciech Kło sow ski, a ogól -
ne kie run ki za go spo da ro wa nia za pre -
zen to wa li: Łu kasz Bo ro wiak, pre zy dent
Lesz na, Ma ciej Ku biak, ar chi tekt miej ski
i Ma ciej Urban, miej ski kon ser wa tor za -
byt ków. Każ dy obec ny na spo tka niu
uczest nik, miał moż li wość wy ra że nia
swo je go zda nia, naj pierw w dys ku sji
na fo rum, a na stęp nie pod czas prac
w gru pach warsz ta to wych.

Dys ku sja roz po czę ła się od roz mo -
wy na te mat pl. Met zi ga. Opi nie w tej
spra wie by ły wła ści wie jed no znacz ne:
plac z uwa gi na je go wiel kość, funk cjo -
no wa nie w za mknię tej prze strze ni ar -
chi tek to nicz nej (z trzech stron zwar ta
za bu do wa ka mie nic) oraz bez po śred -
nie są siedz two ko ścio ła św. Krzy ża i za -
byt ko we go la pi da rium mu si po zo stać
en kla wą zie le ni z fon tan ną, ław ka mi
oraz in ny mi ele men ta mi ma łej ar chi -
tek tu ry, któ re bę dą sprzy ja ły wy po czyn -
ko wi miesz kań ców w każ dym wie ku.
Miesz kań cy pod kre śla li na to miast, że
wy mia nie mu si ulec obec na na wierzch -
nia pla cu oraz na le ży zbu do wać no we
oświe tle nie, któ re spra wi, że miej sce to
sta nie się wid ne i bez piecz ne.

Uczest ni cy za ak cen to wa li rów nież
po trze bę wzmoc nie nia funk cji kul tu ral -
nych, re kre acyj nych i spo łecz nych pl.
Met zi ga. Je den z miesz kań ców za pro -
po no wał, aby plac był miej scem spo -
tkań, pre zen ta cji oraz dzia łań ar ty stycz -
nych dla osób ma ją cych te go ty pu za -
in te re so wa nia. Plac mógł by być tak że
miej scem ama tor skich pre zen ta cji mu -
zycz nych.
Funk cję ini cja to ra ta kich wy da rzeń mo -
gła by prze jąć Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na, któ rej prze nie sie nie pla nu je się wła -
śnie na pl. Met zi ga do bu dyn ku po Ze -
spo le Szkół Ochro ny Śro do wi ska. Obiekt
ma być roz bu do wa ny i się gać do ul.
Ko ściel nej.

– No wa sie dzi ba bi blio te ki to nie
bę dzie wy łącz nie wy po ży czal nia ksią -
żek – za zna czył An drzej Kuź miń ski, dy -
rek tor MBP w Lesz nie. – W bu dyn ku ma
być tak że ga le ria sztu ki, ka wiar nia li te -
rac ka, bę dą czy tel nie oraz bi blio te ka

let nia. Bę dzie my wy cho dzi li z róż ne go
ro dza ju dzia ła nia mi tak że po za mu ry
bi blio te ki i dla te go prze strzeń pl. Met -
zi ga bę dzie waż nym ele men tem na -
szej dzia łal no ści.

W trak cie dys ku sji pa dła rów nież
pro po zy cja, aby uli cę od dzie la ją cą plac
od stro ny Szko ły Pod sta wo wej nr 3 za -
mknąć dla ru chu i funk cjo nal nie po łą -
czyć z pla cem. Wśród miesz kań ców nie
by ło na to miast jed no myśl no ści co do ilo -
ści miejsc par kin go wych. Część obec -
nych opto wa ła za ich zde cy do wa nym
ogra ni cze niem, in ni by li prze ciw ni ta -
kim roz wią za niom.

Rów no cze śnie z uwa ga mi na te -
mat pl. Met zi ga zgła sza ne by ły opi nie
do ty czą ce przy szło ści No we go Ryn ku.
Tu spra wa jest nie co bar dziej zło żo na.
Obec ne tar go wi sko miej skie ma wpraw -
dzie bar dzo dłu gą tra dy cję, ale klien -
tów od wie dza ją cych to miej sce z ro ku
na rok uby wa. Zwięk sze niu ich ilo ści
nie sprzy ja rów nież in fra struk tu ra – dziu -
ra wa na wierzch nia, zde gra do wa ne drew -
nia ne stra ga ny, sła be za ple cze so cjal ne.
Ist nie je rów nież po trze ba za go spo da -
ro wa nia pla cu po za okre sem tar go wym.

Przy by li na kon sul ta cje miesz kań -
cy oraz han dlu ją cy na No wym Ryn ku
ge ne ral nie opo wia da li się za utrzy ma -
niem tar go we go cha rak te ru pla cu. Su -
ge stia Ma cie ja Urba na, miej skie go kon -
ser wa to ra za byt ków, aby na No wym
Ryn ku po wsta ła ha la tar go wa nie spo -
tka ła się z wy raź ną ak cep ta cją. Zda niem

przy by łych, za mknię ta ha la zmie ni ła by
do tych cza so wy cha rak ter ro bie nia za -
ku pów i funk cjo no wa nia tar go wi ska.
In nym roz wią za niem mo że być czę ścio -
we za da sze nie i po sta wie nie od po wied -
nio przy go to wa nych obiek tów do han -
dlu mię sem, czy ry ba mi.

Dys ku to wa no tak że na te mat par -
kin gów. Po now nie pa dła pro po zy cja
bu do wy par kin gu pod ziem ne go, co
umoż li wi ło by ogra ni cze nie ist nie ją cych
miejsc po sto jo wych. Spo ro cza su po -
świę co no tak że spra wom ko mu ni ka cji
po mię dzy pl. Met zi ga i No wym Ryn -
kiem 

– Nie zbęd ne jest przy wró ce nie do -
god nych cią gów pie szych, któ ry mi
miesz kań cy bę dą się mo gli swo bod nie
prze miesz czać z jed ne go pla cu na dru -
gi. Tym sa mym No wy Ry nek i pl. Met zi -
ga sta nie się bar dziej do stęp ny dla
miesz kań ców in nych czę ści Lesz -
na – pod kre ślił Ma ciej Ku biak, ar chi tekt
miej ski.

Opi nie miesz kań ców ze bra ne pod -
czas spo tka nia oraz te, któ re do tar ły
do Wy dzia łu Pro mo cji i Roz wo ju dro gą
in ter ne to wą w for mie an kiet (oko ło 350)
po słu żą do opra co wa nia wy tycz nych
dla ar chi tek tów, któ rzy we zmą udział
w kon kur sie na za go spo da ro wa nie obu
pla ców i po wią zań funk cjo nal no -prze -
strzen nych mię dzy ni mi. Ogło sze nie
kon kur su pla no wa ne jest na prze ło mie
lu te go i mar ca.

ludzie  •  wydarzenia  •  historia  •  kultura  •  biznes

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

Tradycja w nowej odsłonieKIE DY, GDZIE I CO NA STA RÓW CE
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
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Druga część konsultacji miała charakter warsztatów

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
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

TG „So kół” w Lesz nie zo sta ło za ło żo ne
z ini cja ty wy kup ca Jó ze fa Tyl czyń skie -
go, któ re mu wspar cia udzie lił se kre -
tarz ad wo kac ki Fe liks Bo bow ski. Do To -
wa rzy stwa wstą pi li tak że Jan Gó rec ki,
Hen ryk Sie ra dzon, Wła dy sław Sie ra -
dzon, Aloj zy Ziół kow ski i Mar cin Ra -
szew ski. Od sa me go po cząt ku gniaz -
do by ło prze śla do wa ne przez po li cję
nie miec ką, dla te go po trzech la tach
dzia łal ność zo sta ła za wie szo na. Po mi -
mo te go dru ho wie na dal by li ak tyw ni.
Jó zef Tyl czyń ski wraz z ad wo ka tem
Ada mem Rusz czyń skim i księ dzem Cze -
sła wem Star ką by li ini cja to ra mi po wo -
ła nia w Lesz nie w 1912 r. pol skie go
klu bu spor to we go Po lo nia Lesz no. Z te -
go śro do wi ska wy ło ni ło się tak że lesz -
czyń skie har cer stwo.

Udział „So ko ła” w przy go to wa niach
do Po wsta nia Wiel ko pol skie go w Lesz -
nie był ol brzy mi. W paź dzier ni ku
1918 r. druh Jó zef Gó rec ki był człon -
kiem Taj ne go Ko mi te tu Na ro do we go,

a tak że człon kiem Ra dy Lu do wej na Mia -
sto Lesz no i de le ga tem do Sej mu Dziel -
ni co we go w Po zna niu. Zo stał rów nież
mia no wa ny ko men dan tem Stra ży Lu -
do wej w Lesz nie. Po wy bu chu po wsta -
nia wraz z in ny mi Po la ka mi z Lesz na
zo stał in ter no wa ny przez wła dze nie -
miec kie.

Do re ak ty wo wa nia To wa rzy stwa
do szło 23 stycz nia 1920 ro ku. Już
w pierw szych mie sią cach roz po czę ły
się co ty go dnio we ćwi cze nia na sa li
miej skiej „Ćwicz nia”. Za ję cia od by wa ły
się póź ny mi wie czo ra mi, naj czę ściej
w piąt ki. Nie ba wem To wa rzy stwo ku -
pi ło zie mię, na któ rej zbu do wa no bo -
isko spor to we. Or ga ni za cja bar dzo czę -
sto by ła go spo da rzem Zlo tów Okrę gu
Lesz czyń skie go. Wy ni ka ło to głów nie
z te go, że „So kół” w Lesz nie po sia dał
bu dy nek do ćwi czeń i bo isko. Wy da -
rze nia te przy cią ga ły do Lesz na po kil -
ka ty się cy wi dzów.

W lesz czyń skim „So ko le” upra wia -

no gim na sty kę, lek ko atle ty kę, pił kę ręcz -
ną, pił kę noż ną, siat ków kę, ko lar stwo,
pły wa nie, a tak że boks oraz bar dzo po -
pu lar ny w dru giej po ło wie lat 30-tych
te nis ziem ny. Oprócz star tów in dy wi -
du al nych gniaz do bra ło udział w po -
ka zach ćwi czeń zbio ro wych i z przy -
rzą da mi. Od by wa ły się one na Zlo tach
Okrę go wych, Dziel ni co wych i Wszech -
sło wiań skich w Po zna niu, War sza wie,
Lwo wie, Pra dze, Bel gra dzie. Lesz czy nia -
cy osią ga li naj lep sze wy ni ki spor to we
spo śród wszyst kich dru hów Okrę gu.

Dzia łal ność TG „So kół” w Lesz nie
prze rwa ła II woj na świa to wa. W ra -
mach ope ra cji Tan nen berg 21 paź -
dzier ni ka 1939 r. pod mu rem aresz tu
przy pl. Ko ściusz ki zo sta li roz strze la ni:
pre zes Okrę gu Lesz czyń skie go – druh
Bro ni sław Ko tlar ski, se kre tarz Okrę -
gu – druh Sta ni sław Szal, druh Mie czy -
sław Opa tr ny, druh Ste fan Sa mo lew -
ski, druh Wła dy sław No wak. Na czel nik
lesz czyń skie go „So ko ła” druh Ta de usz

Ry dle wicz zo stał aresz to wa ny w Ko ło -
myi, wkrót ce ślad po nim za gi nął.

Po woj nie dru ho wie pró bo wa li re -
ak ty wo wać „So ko ła”, jed nak nie otrzy -
ma li zgo dy władz i or ga ni za cja zo sta ło
roz wią za na. Po 1989 ro ku kil ka krot nie
po dej mo wa no pró bę re ak ty wo wa nia
gniaz da. Do sku tecz ne go wzno wie nia
dzia łal no ści do szło do pie ro 12 lip -
ca 2011 r. Te go dnia do To wa rzy stwa
za pi sa ło się 19 osób, wy bra no tak że
Za rząd. Je go pre ze sem zo stał Da mian
Ma łec ki. Or ga ni za cja sku pia obec nie 30
dru hów, a jej sie dzi ba mie ści się w do -
mu pa ra fial nym przy ko ście le Św. Krzy -
ża w Lesz nie i tak jak daw niej po zo sta -
je or ga ni za cją otwar tą dla wszyst kich.

Da mian Ma łec ki jest głów nym or -
ga ni za to rem i ko or dy na to rem ogól no -
pol skich uro czy sto ści upa mięt nia ją -
cych 150-le cie po wsta nia So kol stwa
Pol skie go. Ju bi le usz za in au gu ro wa ła
pre zen ta cja mo ne ty oko licz no ścio wej
wy bi tej przez Na ro do wy Bank Pol ski,

któ ra mia ła miej sce 1 lu te go w Rze -
szo wie. 10 lu te go uchwa łę oko licz no -
ścio wą pod jął Sejm i Se nat, na to miast 20
kwiet nia w Se na cie zo sta nie otwar ta
wy sta wa pre zen tu ją ca hi sto rię „So ko -
ła”. W lu tym część tej eks po zy cji moż -
na by ło oglą dać w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Lesz nie. W czerw cu za -
pla no wa no zlot Po lo wych Dru żyn So -
ko lich, a we wrze śniu piel grzym kę So -
kol stwa Pol skie go na Ja sną Gó rę. Ob -
cho dy za mknie kon fe ren cja na uko wa
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, któ ra
od bę dzie się w dniach od 15 do 17 li -
sto pa da. 150 lat „So ko ła” dru ho wie świę -
tu ją pod ha słem: „Czo łem Oj czyź nie
Szpo nem Wro go wi!”.

Ar chi wal ne zdję cia po cho dzą ze
zbio rów An drze ja Ko tlar skie go. Tekst
po wstał na pod sta wie hi sto rii TG
„So kół” w Lesz nie umiesz czo nej
na stro nie www.so kol.lesz no.pl

Przemarsz druhów na boisku „Sokoła” w Lesznie Prawdopodobnie zdjęcie prezentuje Zarząd Okręgu Dh Bronisław Kotlarski z rodziną
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Po nad 10 mln zł – ty le ma kosz to wać
re wi ta li za cja Ryn ku. Mia sto roz po czę -
ło pro ce du rę po zy ski wa nia na ten cel
środ ków z fun du szy eu ro pej skich. 
Je śli sta ra nia się po wio dą, to w cią gu
naj bliż szych dwóch, trzech lat głów -
ny plac Lesz na wraz z ra tu szem mo gą
zo stać od no wio ne.

Wnio sek o unij ną do ta cję na za go spo -
da ro wa nie i prze bu do wę pły ty Ryn ku
wraz z re no wa cją ra tu sza zo stał zło żo ny
do Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go. Cał ko wi ty koszt
pla no wa nych ro bót wy no si 10.063.257
zł, na to miast unij ne do fi nan so wa nie
mo że wynieść 8.553.769 zł. Róż ni cę bę -

dzie mu siał po kryć Urząd Miasta Leszna.
Czę ścią zło żo ne go wnio sku jest

przy go to wa na w ubie głym ro ku kon -
cep cja za go spo da ro wa nia i prze bu do -
wy pły ty Ryn ku wraz z od no wie niem
ra tu sza au tor stwa dwóch lesz czyń skich
ar chi tek tek – Li dii Kaź mier czak -Ra taj -
czak i Ali ny Sa mo lew skiej. Kon cep cja
ta za kła da, że plac swo im wy glą dem
bę dzie na wią zy wał do te go z po cząt -
ku XX wie ku, a jed no cze śnie nie ma
w zna czą cy spo sób od róż niać się
od resz ty Sta rów ki. Za cho wa na ma być
gra ni to wa kost ka, któ rą wy ło żo na jest
we wnętrz na część pla cu, na to miast
zmia nie ma ulec wy gląd na wierzch ni
stre fy pie szej. W tym ce lu au tor ki kon -

cep cji za pro po no wa ły li kwi da cję kra -
węż ni ków i od dzie le nie chod ni ków
od resz ty na wierzch ni li nia mi no wych
rynsz to ków.

Przy oka zji prze bu do wy na wierzch -
ni nie zbęd ne bę dą tak że ro bo ty zwią -
za ne z mo der ni za cją pod ziem nych sie -
ci, w tym ich upo rząd ko wa nie, gdyż
nie wszyst kie są obec nie wy ko rzy sty -
wa ne lub ich stan jest bar dzo zły.

Ry nek ma tak że zy skać no we
oświe tle nie. Przede wszyst kim lamp
ma być wię cej, aby pły ta by ła znacz -
nie le piej oświe tlo na. Prze obra że niu
ma rów nież ulec zie leń oraz ma ła ar -
chi tek tu ra. Wia do mo na to miast, że
na Ryn ku po zo sta ną pu blicz ne sza le -

ty, choć kon cep cja ar chi tek to nicz na Li -
dii Kaź mier czak -Ra taj czak i Ali ny Sa -
mo lew skiej za kła da ła ich prze nie sie -
nie w in ne miej sce. Wy dział Ar chi tek -
tu ry, Bu dow nic twa i Pla no wa nia Prze -
strzen ne go wska zał po dwó rze bu dyn -
ku przy ul. Na ru to wi cza 8, przy czym
wej ście do to a let mia ło być od stro ny
ul. Ap te kar skiej. Miesz kań cy tej i są -
sied nich ka mie nic sprze ci wi li się ta kie -
mu roz wią za niu. Ich opi nia zo sta ła wzię -
ta pod uwa gę.

– Sza le ty po zo sta ną na Ryn ku
w do tych cza so wym miej scu – pod -
kre śla Łu kasz Bo ro wiak, pre zy dent Lesz -
na. – Zo sta ną zmo der ni zo wa ne i do -
sto so wa ne do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych. 

Zmie nić ma się rów nież sam ra -
tusz. Ostat nie mie sią ce dzię ki współ -

pra cy z kon ser wa to ra mi za byt ków z Uni -
wer sy te tu im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w To -
ru niu po twier dzi ły kon cep cję, że bu -
dy nek po wi nien mieć sto no wa ną, ja -
sną bar wę. Du żym wy zwa niem bę dzie
tak że usu nię cie plam wil go ci wi docz -
nych na ele wa cji ra tu sza.

– Ra tusz nie co zmie ni swo je funk -
cje – za po wia da pre zy dent Łu kasz Bo -
ro wiak. – Na dal bę dzie w nim sa la ślu -
bów, ga le ria MBWA, sa la spo tkań, ale
do dat ko wo prze nio są się do ra tu sza
dwie jed nost ki – Wy dział Pro mo cji i Roz -
wo ju oraz Biu ro Miej skie go Kon ser wa -
to ra Za byt ków.

Zło żo ny przez sa mo rząd wnio sek
o unij ne do fi nan so wa nie na za go spo -
da ro wa nie i prze bu do wę pły ty Ryn ku
wraz z re no wa cją ra tu sza mu si te raz
przejść pro ce du rę we ry fi ka cji.

Po unijne pieniądze na ratusz i Rynek
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Pro po no wa ne zmia ny ma ją zwią zek
z rzą do wą re for mą oświa ty, któ ra ma
wejść w ży cie 1 wrze śnia te go ro ku. Jej
pod sta wo wym za ło że niem jest li kwi -
da cja gim na zjów i po wrót do ośmio -
kla so wych szkół pod sta wo wych, czte -
ro let nich li ce ów oraz pię cio let nich tech -
ni ków. Na oświa to wej ma pie ma ją się
tak że po ja wić szko ły bran żo we, czy li za -
wo do we.

W Lesz nie no wy mo del sie ci oświa -
to wej do sto so wa nej do tej re for my za -
pre zen to wa no pod czas ob rad ko mi sji
oświa ty Ra dy Miej skiej Lesz na z udzia -
łem dy rek to rów szkół oraz przed sta wi -
cie li związ ków za wo do wych. Pod sta wą
tych zmian bę dzie li kwi da cja gim na -
zjów. Kla sy gim na zjal ne, w któ rych obec -
ni ucznio wie bę dą mo gli do koń czyć
edu ka cji, bę dą funk cjo no wać w ra mach
szkół pod sta wo wych.

Sieć na Sta rów ce
Naj istot niej sza re or ga ni za cja cze ka szko -
ły na Sta rów ce. Przede wszyst kim nie
bę dzie li kwi da cji Szko ły Pod sta wo wej
nr1 i Szko ły Pod sta wo wej nr 3. Przy po -
mnij my, że w ubie głym ro ku pre zy dent
Łu kasz Bo ro wiak za po wia dał po łą cze -
nie tych dwóch pla có wek i prze nie sie -
nie ich do bu dyn ku dzi siej sze go Gim -
na zjum nr1. 

– Po wni kli wym prze ana li zo wa niu
sy tu acji oka za ło się, że ist nie je po trze ba
utrzy ma nia tych pla có wek w sys te mie
szkół ośmio kla so wych – mó wił pod -
czas ko mi sji Piotr Jóź wiak, wi ce pre zy -
dent Lesz na.

Za cho wa nie obu szkół wią że się
jed nak z ko niecz no ścią zmian w ob wo -
dach szkol nych przy jed no cze snym
wpro wa dza niu pew nych no wo ści edu -
ka cyj nych. W przy pad ku Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 zmia ny w ob wo dzie ma ją
być nie znacz ne. Po dob nie ma być
w przy pad ku Szko ły Pod sta wo wej nr 2.
Ob wód pla ców ki ma rów nież nie znacz -
nie się zmie nić, jed no cze śnie przy tej
szko le na dal bę dą funk cjo no wa ły kla sy
gim na zjal ne do chwi li ich wy ga śnię cia.
Ogrom nym wzmoc nie niem dla SP nr 2
ma być na to miast uru cho mie nie przy niej
Lesz czyń skie go Cen trum Na uki w są -
sia du ją cej ze szko łą wie ży ci śnień. Na -
le ży jed nak za zna czyć, że re ali za cja te -
go przed się wzię cia za le ży od po zy ska -
nia środ ków ze wnętrz nych.

Naj więk sze zmia ny do ty czą Szko ły
Pod sta wo wej nr 3. Pla ców ka ma zwięk -
szyć swój ob wód po przez prze ję cie czę -
ści ob wo du dzi siej szej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 7. Jed no cze śnie SP nr 3 ma
,,od dać'' część swo je go dzi siej sze go ob -
wo du – od ul. Sło wiań skiej na pół -
noc – SP nr 2. W SP n r3 ma się tak że
po ja wić no wa ofer ta edu ka cyj na, czy li
kla sy dwu ję zycz ne. Jed no cze śnie w tej
pla ców ce ma ją funk cjo no wać kla sy gim -
na zjal ne obec ne go Gim na zjum nr 1. 

I jesz cze jed na bar dzo waż na kwe -
stia je śli cho dzi o szko ły pod sta wo we
na Sta rów ce. Mia sto pod trzy mu je za -
miar kom plek so wej mo der ni za cji bu -
dyn ków Gim na zjum nr 1 przy pl. Ko -
meń skie go. Mo wa jest przede wszyst -
kim o roz bu do wie i bu do wie sa li spor -
to wej. Był by to pierw szy te go ty pu
obiekt szkol ny na Sta rów ce. Do tej po -
ry ani Gim na zjum nr 1, ani SP nr 1 i SP
nr 3 nie po sia da ją sal spor to wych. Dwie
ostat nie szko ły ko rzy sta ją z Ćwicz ni.
Po zmo der ni zo wa niu bu dyn ku obec -
ne go Gim na zjum nr 1 ma się do nie go
prze nieść SP nr 3.

Sieć po za Sta rów ką
Je śli cho dzi o Szko łę Pod sta wo wą nr 4
sa mo rząd nie prze wi du je zmian. Pla -
ców ka już ma do dys po zy cji no wo cze -
sną ha lę spor to wą, a 1 wrze śnia 2018
ro ku prze nie sie się do no we go bu dyn -
ku. Być mo że w ofer cie edu ka cyj nej tej
szko ły po ja wi się w przy szło ści kla sa
spor to wa, np. pił kar ska z uwa gi na funk -
cjo nu ją cy na Za bo ro wie spe cja li stycz -
ny ośro dek spor to wy.

Zmian nie bę dzie tak że w Szko le
Pod sta wo wej nr 5na Gro no wie, któ ra
na dal bę dzie spe cja li zo wa ła się w na -
uce ję zy ka nie miec kie go.

Jak już wcze śniej wspo mi na li śmy,
zmniej szy się okręg szkol ny Szko ły Pod -
sta wo wej nr 7, jed nak na dal bę dzie to
bar dzo licz na pod wzglę dem ilo ści
uczniów pla ców ka. Na to miast z uwa gi
na wie lo let nie tra dy cje mia sto pla nu je
utrzy mać spor to wy pro fil tej pla ców ki.
Pla ny są na praw dę am bit ne. W trak cie
oma wia nia pla no wa nych zmian wi ce -
pre zy dent Piotr Jóź wiak po wie dział, że
mia sto bę dzie dą ży ło do po wo ła nia
szko ły mi strzo stwa spor to we go. Za nim
to jed nak na stą pi, na le ży wzmoc nić in -
fra struk tu rę SP nr 7. Mo wa jest o zbu -
do wa niu przez pry wat ne go przed się -
bior cę po dob nej ha li jak ta, któ ra po -
wsta ła przy III LO.

W tym sa mym bu dyn ku co SP nr 7
bę dzie na dal funk cjo no wa ła Szko ła Pod -
sta wo wa Spe cjal na nr 6 wraz z kla sa mi
gim na zjal ny mi obec ne go Gim na zjum
Spe cjal ne go nr 6.

Szko ła Pod sta wo wa nr 9 na Za to -
rzu to ko lej na pla ców ka, któ rej funk -
cjo no wa nie nie zmie ni się, po za oczy -
wi ście zmia na mi wy ni ka ją cy mi z rzą -
do wej re for my oświa ty. Z ko lei w Szko -
le Pod sta wo wej nr 10 po ja wi się no -
wość w po sta ci roz sze rzo nej na uki ję -
zy ka nie miec kie go. Szko ła Pod sta wo -
wa nr 12 ma utrzy mać swój do tych -
cza so wy cha rak ter pla ców ki pro wa dzą -
cej na ukę w kla sach dwu ję zycz nych.

Po dob nie ma się spra wa w przy -
pad ku Szko ły Pod sta wo wej nr 13. Pla -
ców ka ta od lat jest szko łą in te gra cyj ną
i na dal ma utrzy mać ta ki pro fil edu ka -
cyj ny. W tym ce lu, o ile mia stu uda się

po zy skać na ten cel środ ki ze wnętrz -
ne, przy szko le sa mo rząd chciał by wy -
bu do wać ba sen in te gra cyj ny.

Li cea, tech ni ka i bran żo we
Mia sto nie za mie rza tak że zmie niać do -
tych cza so wych spe cjal no ści lesz czyń -
skich li ce ów ogól no kształ cą cych. I LO
to pla ców ka któ ra ma kon ty nu ować
swo ją spe cja li za cję w na uce ję zy ka nie -
miec kie go i eg za mi nie DSD. W tym za -
kre sie ma wspie rać i współ pra co wać
z SP nr 5 i SP nr 10. No wo ścią w I LO ma
być na to miast kla sa kla sycz na z ję zy -
kiem ła ciń skim i grec kim.

II LO to na dal dwu ję zycz ność, ze
szcze gól nym na ci skiem na ję zyk an -
giel ski – w tym wzglę dzie ma współ -
pra co wać z SP nr 3 i SP nr 12.

III LO utrzy ma kształ ce nie w za kre -
sie klas mun du ro wych. Aby wes przeć
ten kie ru nek, mia sto bę dzie dą ży ło
do mo der ni za cji strzel ni cy. Po now nie
sa mo dziel ną pla ców ką sta nie się IV LO.

Istot ne zmia ny cze ka ją na to miast
szkol nic two za wo do we. We wszyst kich
do tych cza so wych pla ców kach, a więc
Ze spo le Szkół Tech nicz nych, Ze spo le
Szkół Eko no micz nych, Ze spo le Szkół
Bu dow la no -Rol ni czych, Ze spo le Szkół
Elek tro nicz no -Te le ko mu ni ka cyj nych ma -
ją funk cjo no wać pię cio let nie tech ni ka
oraz szko ły bran żo we, w któ rych kie -
run ki kształ ce nia ma ją być kon sul to -
wa ne z pra co daw ca mi. Obec ny Ze spół
Szkół nr 4 za mie ni się w tech ni kum
i szko łę bran żo wą. W su mie w Lesz nie
bę dą czte ry li cea ogól no kształ cą ce, pięć
tech ni ków i pięć szkół bran żo wych. Na -
dal tak że bę dzie funk cjo no wać za wo -
do we szkol nic two spe cjal ne.

Ostat ni etap
I jesz cze trzy no wo ści. Przy Ze spo le
Szkół Tech nicz nych ma po wstać 
Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go, na to miast w Ze spo le
Szkół Eko no micz nych ma zo stać otwar -
ta spe cja li stycz na bi blio te ka eko no -
micz na. Obie pla ców ki ma ją tak że 
uru cho mić po li ce al ne szko ły za wo do -
we. Ta ka sa ma pla ców ka ma po wstać
przy Ze spo le Szkół Elek tro nicz no -Te le -
ko mu ni ka cyj nych.

Pro po no wa ne zmia ny ma ją
na ce lu nie tyl ko pra wi dło we funk cjo -
no wa nie lesz czyń skich szkół i za pew -
nie nie dzie ciom i mło dzie ży jak naj lep -
sze go po zio mu kształ ce nia, ale 
tak że za cho wa nie miejsc pra cy. Wi ce -
pre zy dent Piotr Jóź wiak nie prze wi du -
je w cią gu naj bliż szych trzech lat 
ko niecz no ści ogra ni cza nia eta tów 
za rów no na uczy ciel skich, jak i nie pe -
da go gicz nych.

Przed sta wio ny pro jekt bę dzie 
te raz oma wia ny przez rad nych podczas
komisji. W mar cu tra fi pod ob ra dy Ra -
dy Miej skiej.

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

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 za jęć edu ka cyj nych do ty czą cych
przede wszyst kim aspek tów spo łecz -
nych re wi ta li za cji ma być wpro wa -
dzo ny w pla ców kach oświa to wych
znaj du ją cych na wy zna czo nym
w ubie głym ro ku ob sza rze re wi ta li -
za cji. Za ję cia bę dą pro wa dzo ne w naj -
star szych gru pach przed szkol nych
oraz w kla sach od pierw szej do trze -
ciej szkół pod sta wo wych i bę dą mia -
ły for mę warsz ta tów do sto so wa nych

do wie ku dzie ci. Za ję cia w przed szko -
lach i szko łach roz pocz ną się wio sną
i po trwa ją do koń ca ro ku szkol ne go.
Bę dą mia ły na ce lu wska za nie jak
wie le za le ży od sa mych miesz kań -
ców, od ich chę ci współ pra cy, zin te -
gro wa nia się, za in te re so wa nia swo -
im oto cze niem.

Dzie ci bę dą na przy kład ba wić
się w dom. W ka mie ni cy z kar to -
nu – jak w praw dzi wej ka mie ni -
cy – każ dy z jej miesz kań ców ma
swo je pro ble my i kło po ty. Tak że sam
bu dy nek ma swo je man ka men ty.
Dzie ci pod kie run kiem edu ka to rów
bę dą pró bo wa ły roz wią zy wać te pro -
ble my i po dej mo wać dzia ła nia zmie -
rza ją ce do po pra wy ży cia miesz kań -
ców oraz wi ze run ku ka mie ni cy i jej
oto cze nia.

Nie ba wem lo kal u zbie gu ul. Sło -
wiań skiej i pl. Met zi ga sta nie się
miej scem pro mo wa nia i wspie ra -
nia biz ne su na Sta rów ce. Mie ścić
się tu ma tak że punkt in for ma cji
do ty czą cy re wi ta li za cji.

Du ży lo kal, któ ry jesz cze do nie daw -
na peł nił funk cje han dlo we od dłuż -
sze go cza su stoi pu sty. Pre zy dent
Lesz na Łu kasz Bo ro wiak pod jął de -
cy zję o prze zna cze niu go na ce le
zwią za ne z pro mo cją i roz wo jem
przed się bior czo ści na Sta rów ce.

– Chce my, aby by ło to miej sce,
gdzie głów nie oso by sta wia ją ce pierw -
sze kro ki w biz ne sie mo gły by roz po -
cząć swo ją dzia łal ność – wy ja śnia Mi -
chał Cie ślak z Wy dzia łu Pro mo cji i Roz -
wo ju. – Ma to funk cjo no wać na za -
sa dzie co wor kin gu, czy li miej sca z biur -
ka mi do pra cy, z do stę pem do In ter -
ne tu oraz in nych nie zbęd nych na -
rzę dzi. Oso by, któ re bę dą chcia ły sko -
rzy stać z tej ofer ty po dej mu ją jed no -
cze śnie ta kie zo bo wią za nie, że bę dą
się dzie li ły swo ją wie dzą, umie jęt no -
ścia mi z in ny mi użyt kow ni ka mi te go
biu ra.

Co wor king jest to po łą cze nie
ory gi nal no ści z no wo cze sno ścią. Biur -
ka w te go ty pu miej scach wy naj mu -
ją za zwy czaj oso by kre atyw ne, otwar -
te na świat oraz nie za leż ne. Lu dzie,
któ rzy chcą za mie nić miej sce pra cy,
roz dzie lić sfe rę pry wat ną i za wo do -
wą, a jed no cze śnie mieć sta łe re la cje
z in ny mi ludź mi. Moż na tu pod jąć
współ pra cę ze spe cja li sta mi z róż -
nych dzie dzin go spo dar ki, jest sta ły
prze pływ in for ma cji. Gra fi cy, in for ma -
ty cy, lu dzie me diów są by wal ca mi
tych biur. Zgru po wa nie róż nych pro -
fe sji w jed nym miej scu ma wie le za -
let. Naj waż niej szą z nich jest moż li -
wość kon sul to wa nia swo ich pro jek -
tów z każ dym, kto wy naj mu je biu ro
ra zem z na mi. W ten spo sób two rzy
się sieć po wią zań, któ ra po ma ga

wspól nie roz wią zy wać pro ble my biz -
ne so we.

Pro wa dzo ne przez Wy dział Pro -
mo cji i Roz wo ju biu ro nie bę dzie mia -
ło cha rak te ru ko mer cyj ne go, co jed -
no cze śnie ozna cza, że nie bę dzie dys -
po no wa ło wszyst ki mi moż li wo ścia -
mi te go ty pu miejsc ofe ro wa nych
przez pod mio ty go spo dar cze. Tym
bar dziej, że lo kal u zbie gu ul. Sło -
wiań skiej i pl. Met zi ga bę dzie peł nił
tak że in ne funk cje.

– Ma to być tak że miej sce, w któ -
rym lesz czyń scy przed się bior cy bę -
dą mo gli pre zen to wać swo je wy ro -
by i usłu gi. Cho dzi nam szcze gól nie
o ta kie fir my, któ re nie ma ją swo je go
sta łe go punk tu sprze da ży. Nie mo -
że my też za po mnieć o rze mieśl ni -
kach, kon ty nu ują cych wie lo let nie tra -
dy cje, któ rych na Sta rów ce jest co -
raz mniej – do da je Mi chał Cie -
ślak. – Ko lej nym po my słem jest moż -
li wość or ga ni zo wa nia w mniej szych
gru pach spo tkań z przed się bior ca -
mi, któ rzy osią gnę li suk ces i ze chcą
się po dzie lić swo imi do świad cze nia -
mi w pro wa dze niu biz ne su. Roz wa -
ża my tak że moż li wość pod ję cia współ -
pra cy z Aka de mic kim In ku ba to rem
Przed się bior czo ści, dzię ki któ re mu
mło dzi lu dzie bę dą mo gli spró bo -
wać swo ich sił w biz ne sie bez ko -
niecz no ści za kła da nia na po cząt ku
wła snej fir my.

Lo kal po ło żo ny przy dep ta ku bę -
dzie też do brym miej scem do spo -
tkań pre zy den ta z miesz kań ca mi. Bę -
dzie tu moż na do wie dzieć się wię cej
na te mat dzia łań re wi ta li za cyj nych
w mie ście i po dzie lić się swo im po -
my słem, opi nią na ich te mat. Uru -
cho mie nie lo ka lu pla no wa ne jest
na wio snę. 

Chęt nych do współ pra cy, za pra -
sza my do kon tak tu z Wy dzia łem
Pro mo cji i Roz wo ju, tel 65 5294546, 
ma il: re wi ta li za cja@lesz no.pl

Dobre miejsce dla biznesu

Z dziećmi o rewitalizacji
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Miesz ka w No wej Wsi w gmi nie Ry -
dzy na, pra cu je w Lesz nie. No i tre nu -
je wsa dy do ko sza – wi do wi sko we,
z ewo lu cja mi, prze sko ka mi nad ludź -
mi i ob ro ta mi. Ma jąc 13 lat za czy nał
od ko szy ków ki w Po lo nii Lesz no. Po -
świę cił jej 10 lat ży cia. W pew nym
mo men cie uznał, że trud no mu go -
dzić pięć tre nin gów ko szy ków ki w ty -
go dniu, grać w me czach i jesz cze
ćwi czyć wsa dy. 

– Bę dąc na sto lat kiem obej rza łem
w in ter ne cie wy stę py Vin ce Car te ra,
mo je go ko szy kar skie go ido la, w któ -
re go ko szul ce ska czę do dziś. Dzie -
cia ki gra ją ce w pił kę noż ną chcą być
jak Le wan dow ski al bo Mes si, a ja ma -
rzy łem że by być tak do bry jak
on. I jesz cze jed no. We wsa dach za -
sa da jest pro sta: coś nie wyj dzie, pre -
ten sje mo gę mieć wy łącz nie do sie -
bie. W ze spo le wia do mo, przy czyn
po raż ki do szu ku je się u wszyst kich.
Dla te go czte ry la ta te mu sku pi łem się
tyl ko na wsa dach. Wy gra ła pa sja. Kie -
dy po świę ci łem się tyl ko jej, efek ty
by ły szyb kie. 

Wsa dy to na przy kład prze ło że -
nie pił ki mię dzy no ga mi przed wrzu -
tem, wy ko na nie go bę dąc ple ca mi
do ko sza, z ob ro tem w po wie trzu,
a na wet dwo ma. No i to co lu bi pu -
blicz ność, sko ki nad ludź mi. Dla utrud -
nie nia moż na ko goś usta wić na krze -
śle, by „prze szko da” by ła jesz cze wyż -

sza. Naj lep si na świe cie wy ko nu ją
wsa dy po nad sa mo cho da mi czy oso -
ba mi usta wio ny mi jed na na dru giej. 

Prze ła mać strach
Da wid wie le po tra fi, ale pod kre śla,

że do szedł do te go cięż ki mi tre nin ga -
mi. Przy zna je, że nie miał ta len tu.
Ma jed nak sa mo dy scy pli nę i jak mó -
wi, za wsze ce lo wał wy so ko. Nie lu bi
wy mó wek, uspra wie dli wia nia się. Gdy
za czy nał, ćwi czył kie dy i gdzie się

da ło. Jed no cze śnie po zna wał moż li -
wo ści wła sne go cia ła. Ma świa do -
mość, że wy czy no wy sport od bi ja się
na zdro wiu, ale opie ra się na wie dzy.
Dzię ki te mu z ro ku na rok ma mniej
kon tu zji. Po pro stu wie kie dy mo że
do ci snąć, a kie dy mu si od pu ścić. 

– Nie jeż dżę na kon kur sy wsa -
dów tyl ko po to, by na nich być, ale
że by się zmie rzyć z naj lep szy mi. A że
pre zen tu ją wy so ki po ziom, mu sia łem
prze ła mać wła sne ba rie ry. Na przy -
kład strach, gdy pierw szy raz ska ka -
łem nad kimś. 

W przy pad ku Da wi da to nie by ło
pro ste. Spor to wiec ma 1,78 cen ty me -
trów wzro stu. W Pol sce nie ma niż -
szych ska czą cych na tak wy so kim po -
zio mie co Da wid. Są już tyl ko wy żsi.

– Gdy za czy na łem do ta kich ewo -
lu cji wy bie ra łem oso by niż sze ode
mnie. Z cza sem pod no si łem po przecz -
kę. Naj wyż szą oso bę, któ rą prze sko -
czy łem w cza sie wsa du do ko sza był
Ad rian Bo guc ki, ko szy karz z Lesz na.
Ofi cjal ne źró dła po da ją, że ma 2,12
cen ty me trów wzro stu.

Jak to się ro bi?
Da wid ze szcze rym uśmie chem mó -
wi – zwy czaj nie, z roz bie gu. Nie co
po waż niej – to kwe stia mo zol ne go
tre nin gu. 

– Je stem na ta kim eta pie wy tre -
no wa nia, że wal czę o każ dy cen ty -

metr ba lan su jąc na gra ni cy wy trzy -
ma ło ści zdro wia. Wia do mo, że im
z wyż szej wy so ko ści spa dam, tym sta -
wy są bar dziej na ra żo ne. Cza sa mi
chciał bym jesz cze wię cej z sie bie wy -
ci snąć, ale to jest etap kie dy bar dziej
się sku piam na tech ni ce i wy sko ku
sa mym w so bie. 

Kie dy Da wid ska cze mu si unieść
cia ło jak naj wy żej i jed no cze śnie jak
naj szyb ciej prze ło żyć pił kę w za leż -
no ści od ewo lu cji. To wy ma ga ko or -
dy na cji, pre cy zji i sku pie nia. Da wid
mu si pil no wać, że by nie za ha czyć
o oso bę nad któ rą jest, a jed no cze śnie
kon tro lo wać pił kę, by nie wy pa dła mu
z rę ki. 

– Jak coś nie za gra, jest pu dło. 
Ci naj lep si już na star cie ma ją

ła twej. Przy naj mniej w teo rii.
– Nie kie dy mój wzrost jest prze -

szko dą. Je śli ska czę nad kimś i per -
fek cyj nie nie usta wię oso by, bę dę miał
gor szy roz bieg, coś nie za gra z pił ką,
to zwy czaj nie za brak nie mi kil ku cen -
ty me trów i pił ka nie wy lą du je w ko -
szu. Wyż szy ma dłuż szą rę kę i na wet
jak coś skno ci, to na pew no za li czy
wsad. Ni gdy jed nak nie za kła da łem,
że sko ro je stem niż szy po wi nien mieć
ta ry fę ulgo wą. Wręcz prze ciw nie, trak -
tu ję to ja ko mo ty wa cję. Nie chcę się
tłu ma czyć przed sa mym so bą, że ktoś
in ny wy grał bo miał wię cej cen ty me -
trów niż ja.

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

REKLAMA

REKLAMA

Dawid Mazur jest najniższym dunkerem w Polsce w swojej klasie
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Cze skie do świad cze nia
Spor to wiec lu bi pu blicz ność. Chęt nie
spo ty ka się z dzie cia ka mi. 

– Spra wia to więk szą przy jem -
ność niż kon kur sy, bo dzie cia ki two -
rzą ma gicz ną at mos fe rę. Nie wie dzą
cze go się ma ją spo dzie wać. Za czy -
nam po kaz, a one ro bią wiel kie oczy. 

Ci, któ rzy zo sta ją „za chę ce ni”
do współ two rze nia spek ta klu mu szą
jed nak być pew ni, że te go chcą. Ich
nie prze wi dzia ne ru chy mo gą być nie -
bez piecz ne. 

– W ta kich mo men tach je stem
sku pio ny wy łącz ne na sko ku. Wy -
obra żam so bie, że tej oso by tam nie
ma. Wi dzę tyl ko kosz, wma wiam so -
bie, że jest ni sko. Wi zu ali zu ję jak
umiesz czam w nim pił kę. I nie mo gę
się za wa hać. Mu si być kon cen tra cja
i si ła.

W pew nym mo men cie Da wid po -
sta wił na kon kur sy, któ re to wa rzy szą
tur nie jom ko szy kar skim. La tem co ty -
dzień ja kiś jest or ga ni zo wa ny. Na zwi -
sko Da wi da po ja wi ło się na róż nych
za wo dach w Pol sce. Zaj mo wał miej -
sca dru gie i trze cie. W Lesz nie jest
nie mal nie po ko na ny. Prze grał tyl ko
raz, na tur nie ju Stre et Ga mes w II Li -
ceum Ogól no kształ cą cym. W 2016
ro ku za de biu to wał w ry wa li za cji mię -
dzy na ro do wej. Do stał za pro sze nie
do Pra gi. Był na ty le do bry, że chcą
go tam tak że w tym ro ku. 

– Chło pa cy gra ją cy w pił kę noż -
ną ma rzą by sta nąć na pły cie bo iska
w Bar ce lo nie al bo Ma dry cie, a ja ma -
rzy łem o star cie na za wo dach w Cze -
chach. I by łem tam. W eli mi na cjach

star to wa ło nas trzech. Nie wsze dłem
do fi na łu na wła sne ży cze nie. Po peł -
ni łem błę dy w sa mym przy go to wa niu
i na kon kur sie. Wy cią gną łem wnio -
ski, w tym ro ku mu si być le piej.

W przy pad ku Da wi da po przecz -
ka idzie wy żej. W ser cu Pa ry ża,
pod Wie żą Eif fla od bę dą się pierw -
sze ofi cjal ne mi strzo stwa świa ta we
wsa dach. Wy star tu je ten, ko go wy -
bie rze or ga ni za tor. Da wid li czy, że
zo sta nie za uwa żo ny. 

Kon ku ren cja pa trzy na rę ce
Na kon kur sach ry wa le się ob ser wu ją.
Śle dzą co zwra ca uwa gę ju ro rów. 

– Każ dy ma trzy pró by, ale nie
ma miej sca na po mył kę. Wsad po wi -
nien wyjść za pierw szym ra zem. I jesz -
cze jed no, kon ku rent sko czy nad dwie -
ma oso ba mi, by go przy ga sić sko -
czysz nad trze ma. Ty le że oce niać
mo że cię ktoś kto się nie zna na wsa -
dach. Nie kie dy jest tak, że ro bisz trud -
ną ewo lu cję i do sta jesz ma ło punk -
tów, a cza sa mi wy star czy zwy czaj ny
wsad i no ty le cą w gó rę. Na pew no
show to wsad ty łem z ob ro tem o 360
stop ni. Mój ser decz ny ko le ga Ra fał
Li piń ki z Po zna nia, naj lep szy dun ker
w Pol sce, ja ko je den z nie licz nych
na świe cie po tra fi wy ko nać wsad
z dwo ma ob ro ta mi w po wie trzu. Wra -
że nie ro bi prze skok nad kil ko ma oso -
ba mi. Mój re kord jest nad czte re ma. 

W kon kur sach każ dy chce wy -
grać, ale Da wid uwa ża, że na wet je śli
jest kon ku ren cja, to nikt na ni ko go
się nie ob ra ża. Ko muś wyj dzie, to mu
gra tu lu jesz i przy bi jasz piąt kę. 

– To jest ma gia te go spor tu. Ja -
sne, że po ko na ny czu ję za wód. Prze -
cież na kon kurs ja dę z na sta wie niem

wy gra nia, ale to jest sport. Nie za -
wsze je steś na szczy cie. 

Da wid Ma zur za ło żył, że wsa dy

bę dzie tre no wał do 40-tki. Te raz ma 26
lat. 

– Tak dłu go jak spra wia mi to
fraj dę jest oke'y.

Przed nim Pra ga i mo że Pa -
ryż. I jesz cze wie le ma rzeń. 

– Ca ły po przed ni rok chcia łem
zro bić wsad pod no gą ska cząc nad oso -
bą, któ ra trzy ma pił kę. Na tre nin gach
mi wy cho dzi ło, na kon kur sach nie.
Bę dę jesz cze cię żej tre no wał. No a po -
tem wsad po prze rzu ce niu pił ki
pod dwie ma no ga mi. Wie rzę w po zy -
tyw ną ener gię, uda mi się. 

JUSTYNA RUTECKA-SIADEK
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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

Promedica24 
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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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To trze cia ge ne ra cja te go po pu lar -
ne go mo de lu spod zna ku Mer ce des -
-Benz, któ re go pro duk cja roz po czę -
ła się w 1996 ro ku. Przez ten czas
sa mo chód so lid nie za pra co wał
na uzna nie użyt kow ni ków. Nie miec -
ki kon cern nie osia da jed nak na lau -
rach i w każ dej ko lej nej od sło nie
Vi to do star cza klien tom do dat ko -
wych ar gu men tów prze ma wia ją cych
za je go wy bo rem. Zde cy do wa nym
atu tem po jaz du  jest je go uni wer sa -
lizm, któ ry umoż li wia skon fi gu ro -
wa nie au ta pod in dy wi du al ne ocze -
ki wa nia. Wpraw dzie Mer ce des Vi to
bę dą cy w ofer cie sa mo cho dów do -
staw czych lesz czyń skie go de ale ra,
fir my Du da -Cars, jest przede wszyst -
kim śred niej wiel ko ści ro bo czym
Va nem, pla su ją cym się mię dzy Sprin -
te rem i Ci ta nem, w wer sji To urer
po tra fi być jed nak prze stron nym
i kom for to wym au tem dla du żej ro -
dzi ny. W wer sji MIXTO na to miast
umoż li wia prze wie zie nie i ła dun ku
i więk szej licz by osób, dzię ki dwóm
rzę dom sie dzeń. Tym ra zem sku pi -
my się jed nak na wer sji prze zna -
czo nej do cięż kiej pra cy.

Sa mo chód do stęp ny jest w trzech
dłu go ściach. W wa rian cie pod sta -
wo wym mie rzy 4,9 me tra dłu go ści.
Dwie po zo sta łe wer sje to Long (5,14
m) i Extra -Long (5,34 m). Trzy dłu -
go ści da ją nam au to ma tycz nie trzy
róż ne prze strze nie ła dun ko we: od 5,8
do 6,9 m3. Mó wiąc bar dziej ob ra -
zo wo, w naj więk szym ga ba ry to wo
wa rian cie, Vi to za bie rze na po kład
trzy oso by i trzy eu ro pa le ty. War to
do dać, że w po rów na niu z po przed -
nią wer sją kon struk to rzy zwięk szy -
li ła dow ność Vi to o 120 kg. Wy no si
ona obec nie 1,37 t. 

Per so na li za cja no we go Vi to nie
spro wa dza się tyl ko do wy bo ru roz -
mia ru. Każ dy po ten cjal ny na byw ca
te go „do staw cza ka” sta je przed ko -
niecz no ścią do ko na nia licz nych wy -
bo rów. Mu si od po wie dzieć so bie
na wie le py tań, jak choć by ta kie,
czy po trze bu je sa mo cho du z przed -
nim, czy tyl nym na pę dem, czy też
mo że z na pę dem na czte ry ko ła. Ja -
kie go roz sta wu osi so bie ży czy? Czy
wy ko rzy stu jąc au to wy łącz nie
do prze wo zu ła dun ku, wy star czą mu
tyl ko jed ne prze suw ne drzwi z le -
wej stro ny i kla pa z ty lu, czy też
mo że chce mieć dwo je prze suw nych
drzwi z obu stron i dwo je drzwi

z ty łu. Czy bocz ne drzwi ma ją być
prze szklo ne? Mo że zde cy do wać czy
wo li 6-stop nio wą ma nu al ną skrzy -
nię bie gów, czy mo że 7-stop nio wą
skrzy nię au to ma tycz ną, ta ką sa mą
ja ką Mer ce des -Benz mon tu je w swo -
jej „E -kla sie”. Klient ma do wy bo -
ru je den z kil ku sil ni ków: np. sil nik
Die sla o po jem no ści 2,2 li tra (do wy -

bo ru są trzy wer sje mo cy) czy też
mniej szą (co ozna cza mniej szą ak -
cy zę) rów nież wy so ko pręż ną jed -
nost kę o po jem no ści 1,6 li tra? War -
to za sta no wić się szcze gól nie nad tą
ostat nią opcją. Wpraw dzie ta 88-kon -
na jed nost ka sil ni ko wa (któ rą mie li -

śmy oka zję prze te sto wać) na au to -
stra dzie na pew no nie za mie ni nas
w Ro ber ta Ku bi cę, po zwo li jed nak
spo ro za osz czę dzić. Po pierw sze po -
jem ność 1,6 li tra ozna cza nie tyl ko
niż szą ak cy zę, a więc niż szą ce nę,
ale tez niż szą... skład kę na ubez pie -
cze nie OC. I oczy wi ście mniej szy
ape tyt na pa li wo. W po ło wie za ła -

do wa ny sa mo chód wraz z dwo ma
pa sa że ra mi po trze bu je w uśred nio -
nym spa la niu oko ło 6,5 li tra. W osią -
gnię ciu tak do bre go wy ni ku po ma -
ga sys tem pod po wia da ją cy naj bar -
dziej opty mal ny mo ment na zmia nę
bie gu (za rów no w dół, jak i w gó -

rę). Bar dziej wy ma ga ją cy klien ci
mo gą wy brać wer sję z 2,1-li tro wym
sil ni kiem die sla i 136 KM. Au to
przy zwo icie ra dzi so bie z wy prze -
dza niem i zu ży wa śred nio nie wie le
po nad 7 li trów, a do te go mo że też
wy stę po wać z au to ma tycz ną 7-stop -
nio wą prze kład nią. 

No wy Mer ce des Vi to w stan -

dar dzie wy po sa żo ny zo stał w naj -
lep sze sys te my bez pie czeń stwa Mer -
ce des -Benz: od sys te mu an ty ko li -
zyj ne go i asy sten ta bocz ne go wia -
tru (bar dzo przy dat ny w przy pad ku
sa mo cho dów do staw czych) po sys -
tem zwa ny At ten tion As sist, któ re -

go dzia ła nie mie li śmy oka zję po -
znać pod czas jaz dy te sto wej. To in -
no wa cyj ny sys tem, któ ry na pod sta -
wie ana li zy róż nych pa ra me trów jaz -
dy i za cho wa nia za kie row ni cą, dia -
gno zu je ob ja wy zmę cze nia u kie -
row cy. Je śli sys tem „uzna”, że ist -
nie je ry zy ko za śnię cia za kie row ni -
cą, ostrze ga kie row cę dźwię kiem
i mru ga ją cą na środ ko wym wy świe -
tla czu iko ną w kształ cie... fi li żan ki
peł nej pa ru ją cej ka wy. War to się
wte dy za trzy mać i rze czy wi ście pójść
na ka wę. Bez obaw moż na ku pić
ka wę na wy nos, bo we wnę trzu no -
we go Vi to nie bra ku je prak tycz nych
pó łe czek i schow ków, w tym bę dą -
cych pod rę ką uchwy tów na kub ki.
Bez kło po tu znaj dzie my też miej sce
na więk sze przed mio ty: bu tel ki, no -
tat ni ki, ter mi nal do kart płat ni czych
i in ne po moc ne w pra cy ga dże ty.
Ni ko mu też na pew no nie spra wi
kło po tów ob słu ga de ski roz dziel -
czej: cen tral ny pa nel jest przej rzy -
sty i pro sty, nie roz pra sza uwa gi
i nie de kon cen tru je. W stan dar dzie
Mer ce des Vi to wy po sa żo ny zo stał
w sys tem gło śno mó wią cy, któ ry
po bez prze wo do wym skon fi gu ro wa -
niu z nim te le fo nu ko mór ko we go
umoż li wia bez pro ble mo we wy ko ny -
wa nie i od bie ra nie po łą czeń.

No wy Mer ce des Vi to wy my ka
się po tocz nym wy obra że niom o au -
tach do staw czych. Mi mo ma sy wła -
snej prze kra cza ją cej 1,8 t i po nad 5-
me tro wej dłu go ści, oka zu je się zwrot -
ny w mie ście i oszczęd ny. Nie są
dla nie go pro ble mem na wet ma new -
ry co fa nia, gdyż do stęp na w opcji
ka me ra co fa nia wy ty cza i wy ry so -
wu je na mo ni to rze tor jaz dy. Po ma -
ga też w co fa niu po jaz dem z do łą -
czo ną przy cze pą, nie tyl ko po ka zu -
jąc tor jaz dy, ale tak że „pod po wia -
da jąc” ma new ry uwzględ nia ją ce
poruszającą się za au tem przy cze -
pę. Dla mniej wpraw nych kie row -
ców, choć do ce nią to też pew nie i ci
bar dziej do świad cze ni, to wiel kie
uła twie nie. Nie miec cy in ży nie ro wie
zro bi li wie le, by oso bie za kie row -
ni cą mak sy mal nie uła twić pra cę.
Każ de go kto chciał by oso bi ście po -
znać za le ty mo de lu Vi to za pra sza -
my na jaz dy prób ne do sa lo nów 
Du da -Cars, w Po zna niu, Wro cła wiu
i Lesz nie.

JAN BOROWIAK

Wiele twarzy Mercedesa Vito
Może być autem roboczym, samochodem uniwersalnym towarowo-osobowym albo rodzinnym vanem. 

Mercedes Vito trzeciej generacji ma wiele twarzy

Mercedes Vito to doskonały, uniwersalny samochód dostawczy
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Wnętrze Mercedesa Vito jest urządzony z myślą o wygodzie użytkownika
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Wyprzedaż Vanów! Rabaty do 20 procent!

www.duda-cars.mercedes-benz.pl
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Tel. +48 65 526 04 00

Poznań
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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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Ko by lin ka to tyl ko jed no z jej imion,
ale naj bar dziej po pu lar ne. Nikt z miesz -
kań ców Ra wi cza, Sar no wy, Miej skiej
Gór ki, So biał ko wa, To pól ki, Oczko -
wic, Ju tro si na i wszyst kich wsi w oko -
li cy nie na zwie jej ina czej. Dla nich
li nia ko le jo wa nu mer 362 Ra wicz -Ko -
by lin to wła śnie Ko by lin ka. A wie lu
wy ma wia jąc to imię uśmiech nie się
pod no sem, wes tchnie: „Ach, to by ły
cza sy!” i obe trze jesz cze łez kę, ja ka
za krę ci się w oku. Za to w Ko by li nie,
w któ rym też wciąż jesz cze pa mię ta -
ją tę nie czyn ną już li nię po wie dzą
o niej, jak by tro chę z lek kim lek ce -
wa że niem: „Ra wi czo ra”. Mo że to efekt
ja kichś lo kal nych ani mo zji, a mo że
po pro stu wy ni ka to z fak tu, że po praw -
dzie Ko by lin ka więk sze zna cze nie
mia ła dla miesz kań ców Zie mi Ra wic -
kiej, bo ko mu ni ko wa ła jej po mniej -
sze miej sco wo ści ze sto li cą mi kro re -
gio nu, czy li Ra wi czem. I o ile ruch
to wa ro wy od by wał się w za sa dzie
w obie stro ny dość rów no mier nie, to
już ruch oso bo wym od by wał się z wy -
raź nym ak cen tem na do wo że nie i przy -
wo że nie lu dzi do i z Ra wi cza. Miesz -
kań cy Ko by li na ko rzy sta li z Ko by lin -
ki spo ra dycz nie:

– Jak już ktoś do jeż dżał do pra cy
po cią giem to do Kro to szy na, nie Ra -
wi cza – opo wia da Te re sa Bu kow ska,
wie lo let nia dy rek tor ka ko by liń skiej
bi blio te ki. Ona aku rat z Ko by lin ki ko -
rzy sta ła czę sto, zwłasz cza mię dzy 1975
a 1997 ro kiem, a więc w la tach gdy
ist nia ło wo je wódz two lesz czyń skie.
Ko by lin do nie go na le żał, a w Lesz -
nie funk cjo no wa ła cen tra la: Wo je -
wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na. – Jeź -
dzi ło też tro chę mło dzie ży do szkół.
Szcze gól nie dziew czy ny do Ra wi cza,
do Li ceum Pie lę gniar skie go.

Ale w cza sach, gdy li nia po wsta -

wa ła, nikt jesz cze o Li ceum Pie lę -
gniar skim nie my slał. Ko by lin ka zo -
sta ła po czę ta w 1888 ro ku. Wte dy to,
jak po da je w opra co wa niu „Dzie je
Zie mi Ra wic kiej” Wa le rian So bi siak,
za wią zał się spo łecz ny ko mi tet bu do -
wy li nii Ra wicz -Ko by lin. Nie wąt pli -
wie wy ni ka ło to co naj mniej z dwóch
po wo dów. Po pierw sze mia ło zwią -
zek z funk cjo nu ją cą w Miej skiej Gór -
ce od 1884 ro ku cu krow nią, któ ra sta -
wa ła się naj waż niej szym przed się bior -
stwem w oko li cy i któ ra po trze bo wa -
ła su row ca. Do wo że nie bu ra ków wo -
za mi kon ny mi by ło cza so chłon ne i nie -
eko no micz ne. Po dru gie kil ka na ście
lat wcze śniej w Le gni cy po wsta  ła no -
wo cze sna rzeź nia, któ ra rów nież po -
trze bo wa ła su row ca, a bu do wa li nii
ko le jo wej Ra wicz -Ko bylin umożliwiała
po łą cze nie Le gni cy z po łu dnio wą
Wiel ko pol ską bo ga tą w za so by su -
row ca mię sne go. I stąd wła śnie wzię -
ło się pierw sze nie for mal ne imię tej
li nii ko le jo wej: „pro sia ko wy po ciąg”:

– To praw da, że cho dzi ło o ścią -
ga nie ko le ją żyw ca do Le gni cy – mó -
wi Hen ryk Hej duc ki z Miej skiej Gór -
ki, re gio na li sta, znaw ca lo kal nej hi -
sto rii. – Przede wszyst kim owiec i by -
dła z re jo nu Koź mi na. Cho ciaż świń
tak że.

Ko by lin ka ma 27 ki lo me trów dłu -
go ści i 10 sta cji lub przy stan ków (Ra -
wicz, Ra wicz Wschód, Sar no wa, Miej -
ska Gór ka, So biał ko wo, Oczko wi ce -
-To pól ka, Dłoń, Ju tro sin, Smo li ce, Ko -
by lin). Pierw szy po ciąg prze jeż dża
nią 5 lu te go 1898 ro ku. Bu do wę fi -
nan su je Spół ka Ak cyj na Ko lej Le -
gnic ko -Ra wic ka, ta sa ma, któ ra kil ka
lat póź niej od da do użyt ku li nię ko le -
jo wą Miej ska Gór ka -Pa ko sław (pi sa -
li śmy o niej w po przed nim nu me rze
Re por te ra Lesz czyń skie go). Miej ska

Gór ka le żą ca na tra sie Ko by lin ki wy -
ra sta więc na praw dzi wy wę zeł ko le -
jo wy, bo do cie ra do niej jesz cze jed -
na, trze cia li nia: z Kro bi (to tra sa wio -
dą ca da lej na Go styń, Ko ścian, Wolsz -
tyn). Ko by lin ka do 1932 ro ku jest
pry wat na, po tem wy ku pu ją ją Pol skie
Ko le je Pań stwo we i sta je się wła sno -
ścią pań stwo wą. 

– Oj ciec, ja k mi do ra dzał, że by
brać tę ro bo tę na ko lei mó wił tak:
pań stwo wa ro bo ta to za wsze pań stwo -
wa ro bo ta – wspo mi na Wi told Gło -
wacz z Miej skiej Gór ki, któ ry ko le -
jar ską ka rie rę roz po czął w 1982 ro ku
i nie mal od sa me go po cząt ku pra co -
wał na sta cji w Miej skiej Gór ce, gdzie
był dy żur nym ru chu.

– To by ła sta cja peł ną gę -
bą – wspo mi na. – Pra co wa ło nas tu
kil ka na ście osób: za wia dow ca, 5 dy -
żur nych ru chu, 5 zwrot ni czych, ka -
sjer to wa ro wy, dwóch eks pe dy to rów
i sprzą tacz ka – wy mie nia. Mie li co
się uwi jać, bo ob słu gi wa li i ruch oso -
bo wy, i to wa ro wy:

– W szczy cie by ło czter na ście
par po cią gów oso bo wych i kil ka par
to wa ro wych – opo wia da Gło -
wacz. – Sta cja mie ści ła się w dwóch
bu dyn kach, a to rów mie li śmy osiem. 

Roz ry so wał to do kład nie (sche -
mat roz jaz dów na sta cji, plan bu dyn -
ków i na wet od two rzył obo wią zu ją cy
wte dy roz kład jaz dy) kil ka lat te mu
na wy sta wę, któ rą urzą dzo no w do -
mu kul tu ry przy oka zji Wy ści gu Dre -
zyn or ga ni zo wa ne go przez Mię dzyg -
min ny Zwią zek Tu ry stycz ny Wiel ko -
pol ska Go ścin na. Wi told Gło wacz był
na wet tej im pre zy go ściem spe cjal -
nym, bo, tak się aku rat składa, że to
wła śnie on w lu tym 1995 ro ku od pra -
wiał ostat ni po ciąg oso bo wy na tra sie
Ko by lin ki. Pa mię ta, że je chał on z Ra -
wi cza do Ko by li na. I ty le.

Wi told Gło wacz wciąż pra cu je
na ko lei – jest dy żur nym ru chu w Bo -
ja no wie. Po dwor cu w Miej skiej Gór -
ce nie ma już na to miast śla du. Na sta -
cji wła ści wie zo sta ły już tyl ko za ra -
sta ją ce ro ślin no ścią to ry i za pa da ją ce

się ziem ne pe ro ny (dzie je dwor ca
w Miej skiej Gór ce to już te mat na zu -
peł nie in ną, pa sjo nu ją cą hi sto rię).
Wciąż za to dzia ła po łą cze nie ko le jo -
we mię dzy miej sko gó rec ką cu krow -
nią a Ra wi czem. Nie jest ono już jed -
nak żad ną nu me ro wa ną ko le jo wą li -
nią, ale ma sta tus za kła do wej bocz ni -
cy. To je dy ny, jesz cze ży wy, frag ment
Ko by lin ki.

W 1982 ro ku, gdy Wi told Gło -
wacz za czy nał pra cę w Miej skiej Gór -
ce, Ko by lin ka, choć wciąż mia ła się
do brze, cza sy naj więk szej świet no ści
mia ła już za so bą. 

Cza sy naj więk szej świet no ści pa -
mię ta Ste fan Bzo dek, któ ry od 1963
ro ku przez 20 lat był za wia dow cą sta -
cji w Dło ni. Wziął ro bo tę w Dło ni,
bo jej nie od łącz nym ele men tem by ło
miesz ka nie w bu dyn ku dwor ca, a
on miał już dzie ci i po trze bo wał da -
chu nad gło wą. W ten spo sób 
z Dło nią zwią zał się już na do bre
i na złe. I na ca łe ży cie, bo choć za -
wo do wą ka rie rę koń czył ja ko 

REKLAMA

Kobylinka odcinek II

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

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



za wia dow ca sta cji w Ju tro si nie, to
w Dło ni ca ły czas miesz kał i miesz ka
do dzi siaj. Sie dzi na tap cza nie, przy ka -
flo wym pie cu, oglą da te le wi zję i cza -
sa mi zer ka przez okno na pu ste pe ro -
ny i za ra sta ją ce to ry. Wie rzyć się nie
che, że tak się to skoń czy ło:

– Pa nie ruch tu mie li śmy jak dia -
bli – opo wia da. – Z Dło ni i Ko łacz ko -
wic Ko by lin ką do jeż dża ło do pra cy
ze trzy sta lu dzi: do Ra wi cza i do Wro -

cła wia. By ła bocz ni ca, bo w Dło ni
dzia ła ła ce giel nia, a ce głę dziu raw kę
wy sy ła li aż do Cze cho sło wa cji. Po -
cią gi ku ro wa ły co trzy go dzi ny. Tak
pa so wa ły, że by lu dzie mo gli do je chać
do ro bo ty do ra wic kiej Mo de ny, do Ga -
zo me tu, do Ra wa gu i wró cić do do -
mu na wet jak pracowali na dwie zmia -
ny. W no cy je chał na wet po spiesz ny
Ostrów -Ża gań, któ ry się u nas nie za -
trzy my wał.

Nikt nie przy pusz czał, że ta tra -
sa mo że zo stać kie dyś za mknię ta.
Co kto o tym wspo mi nał, za raz po -
ja wia ła się od po wiedź: prze cież to
li nia stra te gicz na!

– Tak się u nas przez la ta mó -
wi ło, że ma ona zna cze nie stra te -
gicz ne – przy zna je Hen ryk Hej duc -
ki. – Ale skąd się to prze ko na nie
w lu dziach bra ło, trud no po wie dzieć.
W Pol sce Lu do wej wszyst ko mia ło
zna cze nie stra te gicz ne.

Mo że cho dzi ło o to, że cza sa mi
Ko by lin ką, szcze gól nie w la tach 60-
tych i 70-tych prze jeż dża ły no cą po -
cią gi pod spe cjal nym nad zo rem,.
Choć nic wiel ce spe cjal ne go w nich
nie by ło. Po za tym, że okna by ły po -
za sła nia ne i że się na żad nej sta cji
nie za trzy my wa ły. Wia do mo by ło,
że jeż dżą ni mi ro syj scy żoł nie rze
z Ma łej Mo skwy, czy li z Le gni cy
na Brześć i da lej na Wschód. Mo że
też jesz cze lu dzie czę ścio wo pa mię -
ta li cza sy wcze śniej sze, tuż po wo -

jen ne, kie dy to Ko by lin ka mia ła fak -
tycz nie stra te gicz ne zna cze nie, ale
dla... sza brow ni ków: 

– Jeź dzi ły dwa po cią gi, na zy -
wa ne przez nas Sza brow ni ka -
mi – uśmie cha się Hej duc ki. – Re la -
cji Łódź -Ża gań. O ile do brze pa mię -
tam dwa ta kie kur so wa ły. Jeź dzi li
ni mi na sza ber na Zie mie Od zy ska -
ne. Tak na praw dę we dług mnie ta
na sza li nia wiel kie go zna cze nia stra -
te gicz ne go nie mia ła.

Ale gdy na po cząt ku lat 80-tych
XX wie ku woj sko wy mie ni ło na ca -
łej 27-ki lo me tro wej tra sie sta re, roz -
sy pu ją ce się, drew nia ne pod kła dy
na no wiut kie be to no we i po ło ży ło
na nich no wiu teń kie szy ny, wia ra
miej sco wych w stra te gicz ne zna cze -
nie Ko by lin ki, a więc tak że wia ra
w jej świe tla ną przy szłość, uzy ska ła
moc ne pod sta wy – no bo prze cież
kto by wy rzu cał pie nią dze na re -
mont li nii, któ ra mia ła by zo stać za -
mknię ta? Choć z dru giej stro ny lu -
dzie wi dzie li, że po ge ne ral nym re -
mon cie i wy mia nie pod kła dów na li -
nii z Miej skiej Gór ki do Kro bi nie
prze je chał już nią ani je den po ciąg.
Ale z Ko by lin ką mia ło być ina czej. 

– Ko by lin ka mo gła być trak to -
wa na ja ko za stęp cze po łą cze nie, gdy -
by się coś dzia ło na głów nej li nii
Po znań -Wro cław – mó wi Hej duc ki.

I tak też zda je się by ło.
– Raz, już po tej wy mia nie to -

rów, pu ści li tu ruch z tra sy Po znań -
-Wro cław, bo by ła ja kaś awa -
ria – wspo mi na Ste fan Bzo dek. – Nie
uwie rzył by pan. Na sza Ko by lin ka to
by ła sześć dzie siąt ka, to zna czy, że
po cią gi jeź dzi ły mak sy mal nie 60 ki -
lo me trów na go dzi nę. A jak wte dy
pu ści li tu po spiesz ne, to tak pę dzi ły,
że na wet czło wiek nie miał cza su
się im przyj rzeć. Bo, pro szę pa na,
szy na tu do bra jest, świet na stal.

Ko by lin ka, choć za ra sta i po -
wo li wsią ka w rol ni czy kra jo braz,
wciąż ży je we wspo mnie niach miesz -
kań ców. Wszy scy, bez wy jąt ku, mó -
wią o niej z wiel kim sen ty men tem:

– Ko by lin ka by ła u nas od za -
wsze. Uwiel bia li śmy ją – mó wi Elż -
bie ta Wol na. Obec nie pra cu je i miesz -
ka w Miej skiej Gór ce, ale uro dzi ła
się i wy cho wa ła w Dło ni i do jeż dża -
ła Ko by lin ką choć by do li ceum w Ra -
wi czu. – Jak by łam ma ła to bie ga li -
śmy wzdłuż to rów i krzy cze li śmy,
że je dzie na sza trans sy be ryj ska. By -
ła dla nas oknem na świat. Wsia da ło
się do niej i je cha ło na przy kład
do klasz to ru fran cisz ka nów w Ko -
by li nie obej rzeć żłó bek. To by ła na -
sza Ko by lin ka.

Ko by lin ka, któ ra ni gdy ni ko go
nie zo sta wia ła na pe ro nie:

– Wszy scy się tam zna li, pa sa -
że ro wie, ko le ja rze, no wszy scy – opo -
wia da E. Wol na. – W Dło ni na dwo -
rzec jest ka wa łek i jak cho dzi li śmy

ra no po ciem ku na po ciąg i wi dzie -
li śmy świa tła po cią gu na to rach na
dłoń skich Hu bach, a my by li śmy
jesz cze ko ło fi gu ry, to by ło wia do -
mo, że nie zdą ży my. Ale się nie mar -
twi li śmy, bo wie dzie li śmy, że Ko by -
lin ka na nas za cze ka. Kon duk to rzy
nas zna li i wie dzie li ko go bra ku je.

– Sam te go nie wi dzia łem, ale
wiem z opo wia dań star szych ko le -
gów – wspo mi na Wi told Gło -
wacz. – Jak na przy kład we Wszyst -
kich Świę tych by ło na dwor cu
w Miej skiej Gór ce ty le lu dzi, że się
ni jak nie mie ści li do po cią gu, to się
do cze pia ło do skła du dwa wa go ny
to wa ro we z bocz ni cy i wszy scy spo -
koj nie do cie ra li do Ra wi cza. Ta kie
to by ły cza sy. Dzi siaj nie do po my -
śle nia.

– Ach te sta re wa go ny z drew -
nia ny mi ław ka mi, ten spe cy ficz ny
za pach te go po cią gu i spo kój z ja -
kim się po dró żo wa ło – wy mie nia E.
Wol na. – Ni czym się czło wiek nie
mar twił. Pa mię tam, raz wra ca li śmy
ze szko ły, na gle po ciąg sta nął i wa -
gon się prze chy lił. Ktoś tam za klął:
„K..., wy ko le iła się!”, ale nikt nie
pa ni ko wał. Fak tycz nie wa gon wy -
padł z szyn. Po pro stu wy sie dli śmy
i wy dep ta ną ścież ką wzdłuż to rów
do tar li śmy do Dło ni. Bez ner wów.

ARKADIUSZ JAKUBOWSKI
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