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Na rowerowych szla-
kach regionu leszczyńskie-
go można spotkać sympa-
tycznych panów. Jednora-
zowo przejeżdżają po kilka-
dziesiąt kilometrów. Energii 
można im tylko zazdrościć.
Na zdjęciu Adam Mic-
kiewicz, Zdzisław Pa-
szek, Zbigniew Ba-
ron i Werner Doliwa. 
Ten ostatni jest bo-
haterem artykułu na 
stronie 1 1 .

Fot. J. Kuik
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24 października 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Leszczyńskiej Rady Seniorów, która stała się pomostem łączącym 
mieszkańców w wieku 60 plus z samorządem. Po trzech latach kadencja LRS dobiegła końca.

Leszczyńska Rada Senio-
rów została powołana decyzją 
Rady Miejskiej Leszna. Two-
rzyło ją 11 członków: Bole-
sław Szudejko - przewodni-
czący, Maria Zielony - wice-
przewodniczący, Krystyna An-
drzejewska - sekretarz, Zenon 
Bojek, Jacek Hebisz, Bożena 
Kmietczyk, Mirosława Kura-
siak-Firlej, Andrzej Maćko-
wiak, Teresa Rękosiewicz, Da-
nuta Sołtysik i Barbara Szar-
szewska. Rada była głosem 
doradczym i zajmowała się 
opiniowaniem inicjatyw adre-
sowanych do seniorów. 

Podczas trzyletniej kaden-
cji odbyło się ponad 20 posie-
dzeń LRS. Niestety w minio-
nym półroczu pandemia unie-
możliwiła spotkania. Po dłuż-
szej przerwie pierwsze posie-
dzenie odbyło się 28 września 
tego roku w sali sesyjnej Urzę-
du Miasta, przy zachowaniu 
środków ostrożności. Spotka-
nie rozpoczęło się minutą ci-
szy dla upamiętnienia Miro-
sławy Kurasiak-Firlej, która 
po ciężkiej chorobie zmarła
2 września tego roku.

P r z e w o d n i c z ą c y  r a d y
B.  Szudejko podziękowa ł 
wszystkim członkom LRS za 
współpracę i aktywność.

- Dziękuję, że potrafiliśmy 
być dla siebie życzliwi i ponad 
podziałami. Dziękuję za wspól-
ne spotkania, działania i po-
mysły.

Leszczyńska Rada Senio-
rów wyszła z kilkoma inicja-

tywami, które zostały zreali-
zowane. Bolesław Szudejko 
przypomniał, że to rada wy-
szła z inicjatywą uruchomie-
nia dyżurów dla seniorów.
W 2017 roku LRS zapropono-
wała wydawanie pisma dla po-
kolenia 60+, a miasto przychy-
liło się do inicjatywy. Pierw-
szy numer kwartalnika „Otwar-
te Drzwi” ukazał się w pierw-

szym kwartale 2018 roku.
W ubiegłym roku z inicjatywy 
rady w mieście zorganizowano 
cykl imprez pod hasłem Lato 
w Mieście.

- Wydarzenia organizowane 
przez instytucje kultury cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem 
- podkreślił przewodniczący
B. Szudejko.

Podczas kadencji LRS ogłosi-

ła konkurs na logo. Wybrano pro-
jekt Heleny Nowakowskiej. Poza 
tym członkowie rady byli aktyw-
ni na mapie miejskich wydarzeń. 
Uczestniczyli m.in. w piknikach 
dla organizacji pozarządowych. 
Ponadto uczestniczyli w szkole-
niach i konferencjach adresowa-
nych do organizacji, które dzia-
łają w obszarze seniorów. 
 jrs

Przez dziewięć miesięcy mieszkańcy Leszna mogli obserwować remont najważniejszego miejskiego zabytku - ratusza. 
Prace zakończyły się miesiąc przed planowanym terminem.

W ramach remontu odnowiona 
została elewacja ratusza i przyzie-
mie, nowa jest instalacja odgromo-
wa. Przy okazji przeprowadzono też 
kilka prac dodatkowych, np. napra-
wiono i odświeżono orła na ratuszo-
wej wieży, który obraca się zgodnie 
z kierunkiem wiatru, a na wschod-
niej ścianie zabytku pojawiły się re-
pliki historycznych tablic. 

Warto zaznaczyć, że to był pierw-
szy etap remontu ratusza. Na moder-
nizację czeka też jego wnętrze. Kilka 
zmian w środku obiektu jest już wi-
docznych. Odnowiona została sala 
ślubów. Do ratusza przeniosło się 
już Biuro Miejskiego Konserwato-
ra Zabytków. 

Najbardziej widocznymi dla 
mieszkańców efektami zakończo-
nego remontu są: nowy kolor ratusza 
- jasny, pastelowy oraz nowa tarcza 
zegara - na grafi towym tle są pozła-
cane cyfry i wskazówki. Wymienio-
no też okna i schody.  

Remont ratusza trwał od począt-
ku roku 2020. W pierwszych dniach 
stycznia cały zabytek przykryły wy-
sokie rusztowania. Prace miały się 
zakończyć pod koniec październi-
ka, ale udało się zrobić to wcześniej.

Wykonawcy - fi rmie Orlikon z Po-
znania sprzyjała pogoda. Bardzo 
dobrze układała się współpraca 
wszystkich osób zaangażowanych 
w to przedsięwzięcie. 

Uroczyste zakończenie remon-
tu ratusza odbyło się w czwartek,
24 września. Tego dnia prezydent Łu-
kasz Borowiak podpisał umowę na 
dofi nansowanie inwestycji z marszał-
kiem województwa wielkopolskiego 
Markiem Woźniakiem. Inwestycja 

kosztowała 2,7 mln zł. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielko-
polskiego przekazał na nią 1,8 mln zł
z Unii Europejskiej, z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020. Symbo-
licznym zakończeniem remontu było 
wmontowanie na wschodniej ścianie 
ratusza kapsuły czasu. Do metalowej 
tuby włożono pamiątki ze współcze-
snego Leszna, m.in.: raport o stanie 
miasta, program obchodów 100-lecia 

powrotu Leszna do Macierzy, zdjęcia 
radnych i władz samorządowych, ak-
tualne wydanie gazety „ABC”, mo-
netę 5-złotową i list prezydenta Łu-
kasza Borowiaka do przyszłego wło-
darza miasta i przyszłych mieszkań-
ców. Napisał w nim m.in.: 

„Mam nadzieję, że Leszno w Wa-
szych czasach jest jeszcze piękniejsze 
niż to, które znamy teraz, że jesteście 
tu szczęśliwi i że chętnie do niego 
wracacie. Przyszło nam żyć w róż-
nych czasach, ale łączy nas miejsce 
na ziemi, które wybraliśmy za swój 
dom”. lm

Zakończył się remont ratusza
powrotu Leszna do Macierzy, zdjęcia 
radnych i władz samorządowych, ak-
tualne wydanie gazety „ABC”, mo-
netę 5-złotową i list prezydenta Łu-
kasza Borowiaka do przyszłego wło-
darza miasta i przyszłych mieszkań-
ców. Napisał w nim m.in.: 

„Mam nadzieję, że Leszno w Wa-
szych czasach jest jeszcze piękniejsze 
niż to, które znamy teraz, że jesteście 
tu szczęśliwi i że chętnie do niego 
wracacie. Przyszło nam żyć w róż-
nych czasach, ale łączy nas miejsce 
na ziemi, które wybraliśmy za swój 
dom”. lm

 Fot. (2x) L. Matuszewska 
▲ Niedaleko głównego wejścia do ratusza umieszczono kapsułę czasu,
w której są pamiątki ze współczesnego Leszna. Dla przyszłych pokoleń.

◄ Ratusz w Lesznie to 
drugi po poznańskim 

najpiękniejszy taki 
obiekt w Wielkopolsce. 
Wzniesiony zosta ł

w latach 1637-1639. 
Kilka razy spłonął, ale 
za każdym razem był 

odbudowywany.

Koniec kadencji. Czas podsumowań

Fot. J. Rutecka-Siadek
▲ Przedostatnie spotkanie Leszczyńskiej Rady Seniorów w tej kadencji odbyło się 28 września.

▲ Mirosława Kurasiak-Firlej 
była jedną z członkiń Leszczyń-
skiej Rady Seniorów. Zmarła
w tym roku po ciężkiej chorobie. 
Była aktywna w radzie seniorów. 
Zostanie zapamiętana jako oso-
ba życzliwa dla innych.

Z ŻYCIA MIASTA
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Fot. J. Kuik
Zawieszenie na pół roku działalności leszczyńskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, choć przyjęte ze zrozumieniem, nie 
cieszyło uczestników bogatego wachlarza zajęć. Sekcja tanecz-
na nie wytrzymała do inauguracji roku akademickiego i już we 
wrześniu zaczęła ćwiczyć, wykorzystując rewelacyjną pogodę. 
Spotkania odbywały się w dużej przestrzeni Alei Gwiazd Żuż-
la przed stadionem. Tak było bezpieczniej ze względów epi-
demicznych, a ponadto roztańczone towarzystwo było wspa-
niałą wizytówką Leszna. Taneczne treningi prowadzi instruk-
torka tańca sportowego Roksana Ladra, a starościnami sekcji 
są Mariola Pietek i Elwira Sobkowiak.

 (JAC)

Profesor Edmund Waszyński jest autorem książki „Droga do asklepiejonu. 
Wspomnienia”. Wydała ją Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Promocja 
autobiografi i profesora była jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznego 
września.

Edmund Waszyński urodził 
się w Lesznie w 1929 roku. 
Tu ukończył szkoły podsta-
wową i średnią. Studiował 
na Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. Od roku 1959 był 
związany z oddziałem położ-
niczo-ginekologicznym lesz-
czyńskiego szpitala. W latach 
1979-2000 był jego ordynato-
rem. W roku 1994, równolegle 
z ordynaturą w Lesznie, ob-
jął kierownictwo Zakładu Hu-
manistycznych Nauk Lekar-
skich w Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. Wykładał hi-
storię medycyny, etykę lekar-
ską i propedeutykę medycy-
ny. W roku 1985 uzyskał sto-
pień naukowy doktora habili-
towanego nauk medycznych, 
w roku 1999 otrzymał z rąk 
prezydenta RP tytuł naukowy 
profesora. 

Dlaczego zdecydował się 
napisać autobiografię? Pod-
czas promocji książki w Miej-
skim Ośrodku Kultury mó-
wił, że inspiracją były pytania 
zadawane przez córkę i syna 
o Leszno, okupację, losy ro-
dziny. Fragmentem z książki 
dopełniamy wypowiedź. 

„Niezależnie od tych py-
tań, dostrzegłem w sobie po-
kusę powrotów do dzieciń-

stwa i młodości - do przeszło-
ści. W snach i na jawie wra-
całam do magicznych miejsc 
i najbliższych mi ludzi, sta-
le toczyłem nierówną walkę 
z nieuchronnie mijającym cza-
sem. Dostrzeżenie siebie i naj-
bliższych w przemijaniu, to 
cel, jaki sobie wyznaczyłem 
w pisaniu tej książki. (...) Od-
czuwałem przymus utrwale-
nia tego, co przeżyłem, i lu-
dzi, których spotkałem, bo za 
chwilę będzie o nich bardziej 
głucho niż po moich pradziad-
kach, którzy nagrobków już nie 

mają. Schylić się i podnieść to, 
co nie może zostać zapomnia-
ne, to główny cel moich po-
wrotów do przeszłości. Bo ży-
cie to „bal nad bale, na które 
dwa razy nie zapraszają”. 

Wydanie książki było moż-
liwe dzięki zaangażowaniu 
miasta Leszna. 

Promocja książki odbyła 
się w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Spotkanie z profesorem 
poprowadziła Magdalena No-
wak, fragmenty książki czytał 
aktor Marek Prałat. 
 (jrs)

Utrwaliłem to co przeżyłem

Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲ Podczas promocji profesor Edmund Waszyński podpisał wiele swoich 
książek.

To było ich święto
Leszczyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona 
świętowało dziesiątą rocznicę powstania.

W poprzednim wydaniu 
„Otwartych Drzwi” jedną ze 
stron kwartalnika poświęcili-
śmy właśnie temu stowarzysze-
niu, dlatego tylko krótko przy-
pominamy, że powstało ono
w 2010 roku. Jego pierwszą pre-
zes była Teresa Jęśkowiak. Mi-
nutą ciszy upamiętniono pamięć 
o niej. Członkami stowarzysze-
nia są chorzy na Alzheimera
i Parkinsona oraz ich opiekuno-
wie. Szczególnie ci drudzy są 
otaczani troską. 

- Dla nich jesteśmy na cały 
etat!  Rozmowa, przytule-
nie, otarcie łez, wszystko ra-
zem jest bardzo ważne. Opie-
kun ma wiedzieć i czuć, że nie 
jest ze swoimi problemami sam
- mówiła Barbara Gembaczka, 
prezes Leszczyńskiego Stowa-
rzyszenia Osób z Chorobami Al-
zheimera i Parkinsona. 

Wartością stowarzyszenia 
są wolontariusze i przyjaciele. 

Rolę organizacji docenia mia-
sto Leszno.

- Stowarzyszenie jest bardzo 
skromne, ale robi świetną robo-
tę - gratulując jubileuszu mówił  
prezydent Łukasz Borowiak, któ-

ry zwrócił uwagę na wyjątko-
wą aktywność stowarzyszenia, 
które zawsze chętnie włącza się
w miejskie inicjatywy adresowa-
ne do mieszkańców.

 (jrs)

Fot. J. Rutecka-Siadek
▲ Zarząd Stowarzyszenia w jubileuszowym wydaniu z prezydentem 
Łukaszem Borowowiakiem.

Z ŻYCIA MIASTA

W piątek, 25 września odsłonięto Pomnik Armii Krajowej, znaj-
dujący się w parku przy ul. Adama Mickiewicza w Lesznie. W uro-
czystości wzięła udział kompania honorowa Wojska Polskiego 
i wojskowa orkiestra oraz wielu gości, w tym m.in. minister z Kan-
celarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz podsekretarz stanu w Kan-
celarii Rady Ministrów poseł Jan Dziedziczak. Gospodarzem wy-
darzenia był prezydent Leszna Łukasz Borowiak. 

Pomnik powstał z inicjatywy leszczyńskiego oddziału Świato-
wego Związku Żołnierzy AK, a jego budowę sfi nansowało Mini-
sterstwo Obrony Narodowej. Samorząd Leszna zagospodarował 
teren wokół. 

Kwiaty pod pomnikiem złożyły liczne delegacje organizacji spo-
łecznych, na zdjęciu u góry: przedstawicielki Związku Sybiraków 
w Lesznie i związków zawodowych. lm

 Fot. (2x) L. Matuszewska
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Zakupy w Internecie są już tak popularne, że robią je właściwie wszyscy, ale to seniorzy mogą być częściej narażeni na działania 
fi rm stosujących nieetyczne sztuczki lub niedozwolone chwyty, aby pozyskać klienta. Jak ustrzec się straty pieniędzy, otrzyma-
nia wadliwego towaru albo zawarcia umowy, z której później trudno się wydostać? Rzecznicy konsumentów radzą, aby po prostu 
mądrze kupować.

CO SPRAWDZIĆ
Zakupy internetowe często po-

zwalają zaoszczędzić czas i pienią-
dze, ale należy znać prawa i obowiąz-
ki związane z transakcjami w sieci, 
gdyż różnią się od tych, które obo-
wiązują w tradycyjnym sklepie.

Wybierając ofertę sprzedaży naj-
lepiej korzystać z renomowanych, 
cieszących się zaufaniem sklepów 
i sieci handlowych. Wiarygodność 
danego sprzedawcy można spraw-
dzić czytając komentarze o nim wy-
stawione przez konsumentów.

- Należy też sprawdzić, czy sprze-
dawca jest przedsiębiorcą - mówi 
Adam Pietrzykowski, miejski rzecz-
nik konsumentów w Lesznie. - Ku-
pujący podlega ochronie prawnej 
przewidzianej dla konsumentów tylko 
wtedy, gdy zawiera umowę z przed-
siębiorcą. Ważne więc, aby zoriento-
wać się, czy osoba prowadząca sklep 
internetowy udostępnia na stronie 
podstawowe dane kontaktowe, takie 
jak nazwa, adres siedziby fi rmy, NIP, 
numer telefonu, adres e-mail. War-
to także zapoznać się z regulaminem 
sklepu, który powinien być umiesz-
czony na stronie placówki.

Dane rejestracyjne działalności 
gospodarczej lub spółki są ważne tak-
że dlatego, że niejednokrotnie sklepy 
internetowe są zarejestrowane poza 
Unią Europejską, co może utrudnić 
konsumentowi dochodzenie swoich 
praw w przypadku ich naruszenia 
przez sprzedawcę. W takim przypad-
ku też należy liczyć się z dodatkowy-
mi opłatami, bo cenę zakupu towaru 
powiększa cło i VAT.

UMOWA
NA ODLEGŁOŚĆ

Umowa ma charakter transakcji 
dokonanej na odległość, jeśli zosta-
nie zawarta bez obecności obu stron, 
a więc wyłącznie z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na od-
ległość. Takim środkiem może być 
elektroniczny formularz zamówienia, 
katalog, telefon, czy e-mail. Istotne 
jednak, że umowa na odległość nie 
dotyczy transakcji, której stronami są 
wyłącznie przedsiębiorcy (np. dwie 
fi rmy), czy wyłącznie konsumenci 
(np. dwie prywatne osoby).

Jeśli wyrazimy zgodę na zawar-
cie umowy na odległość, przedsię-
biorca musi niezwłocznie podać nam 
m.in. dane fi rmy, w tym jej adres, nu-
mer telefonu lub faks, adres na wypa-
dek reklamacji, całkowitą, a więc za-
wierającą także podatek cenę towa-
ru, usługi lub wynagrodzenia przy-
sługującego nam z zawarcia umo-
wy (np. zlecenia). To tylko niektóre 
jego obowiązki.

Są jednak sytuacje, gdy kliento-
wi nie przysługuje prawo do odstą-

pienia od umowy zawartej na od-
ległość. Dotyczy to np. wykonania 
w pełni zamówionej usługi, na któ-
rą konsument wyraził zgodę i został 
uprzedzony o utracie prawa do odstą-
pienia od umowy po wykonaniu usłu-
gi (np. zamówieniu montażu pralki). 
Prawo odstąpienia od umowy zawar-
tej na odległość nie dotyczy też to-
waru wykonanego na specjalne za-
mówienie, np. koszuli z wyszywa-
nymi inicjałami zamawiającego, ar-
tykułów żywnościowych o krótkim 
terminie przydatności do spożycia 
oraz artykułów, które po rozpako-
waniu nie mogą być sprzedane in-

nemu klientowi ze względów higie-
nicznych (np. strzykawek), czy płyt 
z muzyką lub fi lmami po zdjęciu fo-
lii z opakowania.

PRAWO DO NAMYSŁU
Na odstąpienie od umowy zawar-

tej na odległość, czyli np. zwrot to-
waru kupionego w Internecie mamy 
standardowo 14 dni. Przysługuje 
nam bowiem tzw. prawo do namy-
słu. Okres 14 dni liczony jest od dnia 
następnego po dostarczeniu towaru 
lub kilku towarów kupionych w ra-
mach jednego zamówienia, a dostar-
czanych osobno, partiami lub w czę-
ściach. Są jednak fi rmy, które wydłu-
żają okres na zwrot towaru nawet do 
100 dni. Klient nie musi uzasadniać 
powodu zwrotu towaru, musi jednak 
posiadać i wysłać razem z towarem 
paragon lub fakturę potwierdzającą 
zakup. Nabyta rzecz nie może nosić 
śladów użytkowania. Odzież powin-
na mieć oryginalne metki. Zwracany 
towar wysyłamy najczęściej na wła-
sny koszt, ale są sklepy, które umoż-
liwiają to bezpłatnie. Gdy jakąś rzecz 
kupimy w stacjonarnym sklepie, 
a później się rozmyślimy, sprzedaw-
ca może, ale nie musi przyjąć zwro-
tu towaru. Niekiedy proponuje wy-
mianę na inny.

Termin 14 dni na odstąpienie 
od umowy zawartej na odległość 
dotyczy także usług fi nansowych 
(np. otwarcia konta w banku, za-
ciągnięcia kredytu), natomiast 
do 30 dni w przypadku czynno-
ści ubezpieczeniowych.

Prawo do namysłu nie przy-
sługuje natomiast w przypad-
ku internetowego zakupu bile-
tów na opatrzone konkretną datą 
wydarzenia kulturalne (np. kon-
cert). W razie rezygnacji z udzia-
łu w takim wydarzeniu sprze-
dawca biletów nie ma obowiąz-
ku zwrotu pieniędzy.

Musimy też pamiętać, że prawo 
do namysłu, czyli możliwość zwro-
tu towaru, nie obowiązuje w przy-
padku jego zakupu w Internecie od 
osoby prywatnej, a nie przedsiębior-
cy (transakcję zawierają wtedy dwaj 
konsumenci).

JAK ZŁOŻYĆ
REKLAMACJĘ

Przysługuje ona, gdy towar oka-
że się wadliwy. Można skorzystać 
z gwarancji producenta (jeśli nie 
minął okres gwarancji) albo z rę-
kojmi. Wada towaru występuje, gdy 
nie działa on tak, jak powinien, jest 
niekompletny lub gdy popsuł się 
w ciągu 2 lat od zakupu. Reklama-
cję z tytułu gwarancji kierujemy do 
producenta towaru. Musi się on usto-
sunkować do reklamacji w ciągu 14 
dni, co nie oznacza, że w takim ter-
minie musi on wymienić lub napra-
wić wadliwy towar. Jego okres od-
powiedzialności z tytułu gwarancji 
co do zasady wynosi 2 lata, chyba 
że w karcie gwarancyjnej określo-
no inny termin. W przypadku rękoj-
mi reklamację kierujemy do sprze-
dawcy towaru i on ją rozpatruje - 
ma na to 14 dni. Odpowiedzialność 
sprzedawcy w przypadku rękojmi 
trwa 2 lata.

Reklamowany towar nie musi 
być odsyłany w oryginalnym opako-
waniu, bo nie jest ono przedmiotem 
sprzedaży. Reklamację warto złożyć 
na piśmie, opatrzyć ją datą złożenia 
reklamacji, datą zakupu towaru, opi-
sem towaru i jego ceną, przyczyną 
składania reklamacji i datą wystąpie-
nia wady. Należy napisać, czy żąda-
my naprawy lub wymiany towaru na 
wolny od wad, czy zwrotu pieniędzy 
albo obniżenia ceny. Ten wybór na-
leży do konsumenta, a nie sprzedaw-
cy. Jeśli sprzedawca nie ustosunku-
je się do reklamacji w ciągu 14 dni, 
przyjmuje się, że uznał żądanie kon-
sumenta. Jeśli reklamacja została 
uznana, obowiązek zwrotu kosztów 
przesyłki spoczywa na sprzedawcy. 
Jeśli została odrzucona, koszty po-
nosi nabywca towaru. 

W RAZIE OSZUSTWA
Zakupy internetowe są zazwy-

czaj wygodniejsze od biegania po 
sklepach, a często również tańsze,
ale obarczone ryzykiem dokona-
nia oszustwa na szkodę konsumen-
ta. Należy więc zachować zdrowy 
rozsądek. Nie rzucajmy się od razu 
na wyjątkowe okazje cenowe, bo ra-
czej nikt nie sprzedaje niczego za pół-
darmo, a takie oferty mogą być pu-
łapką zastawioną przez oszusta. Je-
śli ktoś sprzedaje towar za cenę kil-
ka razy niższą od tej, którą widzie-
liśmy w stacjonarnym sklepie albo 
w innych ofertach internetowych, 
powinna nam się włączyć w głowie 
lampka ostrzegawcza.

- W przypadku nowego towaru 
superokazje są z góry podejrzane - 
mówi Monika Żymełka, rzecznicz-
ka leszczyńskiej policji. - Oszuści 
kuszą wyjątkowo atrakcyjnymi ce-
nami. Należy dobrze zastanowić 
się, czy skorzystać z takiej oferty, 
sprawdzić wiarygodność sprzedaw-
cy, opinie o nim, komentarze wysta-
wione mu na przykład na Allegro. 
Większe zaufanie należy mieć do 
sprzedawców, którzy mają też sklep 
stacjonarny i stacjonarny numer te-
lefonu oraz oferują płatność przy 
odbiorze towaru, choć nie jest to re-
gułą, podobnie jak w przypadku po-
zytywnych komentarzy o sprzedaw-
cy, które może generować on sam.

Zdarza się, że sprzedawcy z por-
tali aukcyjnych proponują umówie-
nie się na sprzedaż poza portalem, 
tłumacząc, że wtedy cena towaru 
będzie niższa o „prowizję” pobiera-
ną przez serwis aukcyjny. Do takich 
ofert też należy podchodzić ostroż-
nie, bo w razie oszustwa dochodzenie 
swoich roszczeń, jak i postępowanie 
dowodowe jest bardzo utrudnione.

Zdarza się też, że oszuści zakła-
dają fałszywe strony internetowe, 

podszywając się pod znane skle-
py, czy sieci sprzedaży. Dzieje się 
tak zwłaszcza w okresach przed-
świątecznych, gdy klientów ogar-
nia gorączka zakupów. Poprzez 
daty wystawionych sprzedawcy 
komentarzy należy sprawdzić, jak 
długo prowadzi on działalność,
bo oszuści zakładają fałszywe stro-
ny na krótko.

Policja radzi, aby przed doko-
naniem zakupu w Internecie zate-
lefonować do sprzedawcy, zorien-
tować się, czy odbiera połączenia, 
jak reaguje na nasze pytania do-
tyczące przyszłej transakcji, czyli
np. możliwości zakupu za pobra-
niem, ewentualnego zwrotu towaru, 
a także dostępności towaru. Należy 
też sprawdzić, czy przelew pienię-
dzy ma być dokonany na dane oso-
bowe występujące w ofercie.

- Przy płaceniu kartą zwracaj-
my uwagę, czy połączenie interne-
towe jest bezpieczne i czy przesyła-
ne przez nas dane nie zostaną wyko-
rzystane przez osoby nieuprawnio-
ne. Korzystajmy z uznanych portali 
płatniczych, a przed potwierdzeniem 
przelewu upewnijmy się, czy ten sam 
numer rachunku widnieje na zamó-
wieniu. Zwróćmy też uwagę, w ja-
kim banku znajduje się numer konta 
podany przez sprzedającego, bo je-
żeli jest to bank zagraniczny - wów-
czas obcy system prawny może na-
razić nas na problemy procedural-
ne związane z odzyskaniem pienię-
dzy, jak również wpłynąć na całe 
ewentualnie prowadzone postępo-
wanie. Najbezpieczniej jest płacić 
przy odbiorze towaru, bo wtedy mo-
żemy sprawdzić przesyłkę przy ku-
rierze, a w przypadku ujawnienia 
oszustwa spisać protokół i zawia-
domić policję.

Jeśli dokonamy internetowego 
przelewu, a nie dostaniemy zamó-
wionego towaru lub otrzymamy to-
war niezgodny z zamówieniem, na-
leży jak najszybciej poinformować 
o tym administratora danego ser-
wisu. Należy zachować wszystkie 
dokumenty związane z transakcją, 
a więc dowód przelewu na konto 
bankowe i korespondencję mailo-
wą ze sprzedawcą. To ułatwi poli-
cji ustalenie oszusta. Pamiętajmy, 
że w przypadku oszustw nie ma 
znaczenia kwota jaką straciliśmy.

Policja podkreśla, że przy zawie-
raniu transakcji najważniejsza jest 
rozwaga i ostrożność. Jeśli się tym 
nie kierujemy, nie pomogą ani naj-
doskonalsze przepisy, ani najspraw-
niejsze organa ścigania. W pierw-
szej kolejności wszystkim musimy 
chronić siebie sami. Lepiej wyka-
zać się nadmiarem nieufności niż 
naiwnością. J.W.

Jak kupować mądrze i przezornie w Internecie

 Fot. J. Witczak
▲ Zakupy internetowe często pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, 
ale - jak podkreśla Adam Pietrzykowski, miejski rzecznik konsumentów 
- należy znać prawa i obowiązki związane z transakcjami w sieci, gdyż 
różnią się od tych, które obowiązują w tradycyjnym sklepie.
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Policjanci przestrzegają przed oszustami, którzy 

żerują na sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa, oferując na przykład cudowne leki, 

czy zabiegi rehabilitacyjne.

W kraju już wiosną odnotowa-
no próby takich oszustw. W Inter-
necie pojawiły się oferty sprze-
daży różnego rodzaju środków, 
które posiadają cudowne właści-
wości lecznice i chronią przed 
koronawirusem albo go zwal-
czają i pozwalają wyzdrowieć
np. amuletów, czy herbatek. Ta-
kie oferty nadal można znaleźć 
w Internecie.

Problemem są nie tylko nie-
uczciwi sprzedawcy, ale także 
podszywanie się pod służby sani-
tarne, Ministerstwo Zdrowia, czy 
inne instytucje i organizacje, któ-
re walczą z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa. Pod tą przy-
krywką oszuści rozpowszechnia-
ją w Internecie i innymi drogami 
nieprawdziwe informacje doty-
czące właśnie ewentualnych me-
tod leczenia choroby wywołanej 
tym wirusem.

- Przestrzegamy przed tego 
typu oszustami - mówi Moni-
ka Żymełka, rzecznik praso-
wy Komendy Miejskiej Policji 
w Lesznie. - Nie dajmy się zwieść, 
nie kupujmy „cudownych” środ-

ków mających nas uchronić przed 
zakażeniem koronawirusem,
czy nagle uzdrowić. Nie wpusz-
czajmy do domów osób pojawia-
jących się z takimi ofertami. O ta-
kich sytuacjach należy niezwłocz-
nie informować policję.

KMP przypomina, że aktu-
alnych informacji na temat ko-
ronawirusa należy szukać tyko 
na sprawdzonych, oficjalnych 
stronach Ministerstwa Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarne-
go, Państwowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego PZH, czy Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Stro-
ny te posiadają domenę gov, czy-
li rządową.

W przestępczym światku życie 
też nie znosi próżni, dlatego w do-
bie pandemii takie oszustwa przy-
brały jeszcze inną opcję. Oszuści 
umieszczają w sieci fałszywe ar-
tykuły o koronawirusie. Obecnie 
chyba każdy z zaciekawieniem 
czyta takie publikacje. To też słu-
ży przestępcom do pozyskania 
dostępu do naszego konta na Fa-
cebooku, a następnie wyłudzenia 
pieniędzy poprzez kody BLIK.

Złośliwe domeny używane 
w takich atakach to:
- koronawirusnews.com.pl,
- e-koronawirusnews.pl, 
- koronawirusnews.net.pl,
-  ikoronawirusnews.pl. 

Strona internetowa z artykułem do 
złudzenia przypomina stronę znane-
go portalu informacyjnego (zdarza 
się też, że... stronę policji), a na koń-
cu artykułu jest materiał video. Klik-
nięcie w przycisk „PLAY” wymusza 
konieczność zalogowania się do ser-
wisu Facebook.

- Pod żadnym pozorem nie należy 
tego robić - przestrzega M. Żymełka. 
- W ten sposób osoby nieupoważnio-
ne uzyskują dostęp do naszego kon-
ta na Facebooku, a następnie za po-
średnictwem messengera wysyłają 
do naszych znajomych wiadomość 
z prośbą o szybką pożyczkę za pomo-
cą kodu BLIK. Należy więc zwracać 
uwagę na informacje i artykuły w sie-
ci, które wymagają od nas logowa-
nia się do naszych kont w serwisach.

Jak jeszcze uchronić się przed ta-
kim oszustwem? Najlepiej zadzwo-
nić do znajomego z FB, który pro-
si nas o pożyczkę i sprawdzić, czy 
to rzeczywiście on do nas pisał. Do-
datkowo warto zabezpieczyć swoje-
go Facebooka tak, aby logowanie na 
każdym nowym urządzeniu potwier-
dzać kodem SMS-owym. J.W.

Fot. J. Witczak 
▲Oszuści podszywają się pod służby sanitarne, Ministerstwo Zdrowia czy 
instytucje, które walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Rozpo-
wszechniają w Internecie oraz innymi drogami nieprawdziwe informacje 
dotyczące ewentualnych metod leczenia choroby wywołanej wirusem.

W ostatnim czasie oszuści podszywający się pod policjantów dzwonili do kilku starszych mieszkańców Leszna i okolic. Mówiąc 

o  tym, że bliski krewny seniora spowodował na drodze wypadek ze skutkiem śmiertelnym, chcieli wyłudzić pieniądze. 

To tylko jedna z wersji oszustw, których ofi arą padają starsze (choć nie tylko), łatwowierne osoby. Policja przestrzega seniorów 

przed takimi przestępstwami.

Fałszywi policjanci opowia-
dali historyjki, na które - jak na 
haczyk - miały się złapać starsze 
osoby. Z tych, o których policja 
wie, że znalazły się na celowni-
ku oszustów, żadna nie dała się 
jednak nabrać.

- Te osoby albo ich najbliżsi 
telefonowali do dyżurnego ko-
mendy, aby powiadomić o pró-
bach oszustwa - mówi Monika 
Żymełka, rzeczniczka Komen-
dy Miejskiej Policji w Lesznie.
- Z ich relacji wynika, że tele-
fonujący oszust podawał się za 
funkcjonariusza Centralnego 
Biura Śledczego Policji i pro-
sił starsze osoby o uszykowa-
nie pieniędzy w związku z wy-
padkiem śmiertelnym spowodo-
wanym przez członka rodziny.

To wyświechtana już legen-
da stosowana przez oszustów, 
ale na niektórych działa. Nie-
dawno w Pile seniorka przeka-
zała 200.000 zł oszustom, któ-
rzy podszywając się pod policję 
wmówili kobiecie, że jej syno-
wa spowodowała wypadek ze 

skutkiem śmiertelnym i aby mo-
gła wyjść z aresztu potrzebne są 
pieniądze na kaucję.

Podobnie było w przypadku 
telefonów, które odebrali ostat-
nio mieszkańcy Leszna i oko-
lic. Fałszywy policjant chciał 
im wmówić, że córka, syn, sy-
nowa, zięć (do wyboru w zależ-
ności od tego, co oszust zdoła 
ustalić wciągając seniora w roz-
mowę) spowodował wypadek 
ze skutkiem śmiertelnym i po-
trzebne są duże pieniądze (na-
wet ćwierć miliona złotych),
aby mógł uniknąć odpowie-
dzialności karnej albo na zabez-
pieczenie odszkodowania dla 
rodziny ofi ary wypadku.

- Żaden z seniorów nie dał 
się nabrać na tę wersję - dodaje 
M. Żymełka. - Myślę, że skutek 
odnoszą nasze apele do star-
szych osób przekazywane mię-
dzy innymi za pośrednictwem 
księży podczas mszy. Parafi om 
należą się za to podziękowania.

Nie są to jedyne metody 
oszustów podszywających się 

pod policjantów. Fałszywe, 
wmawiane seniorom informa-
cje mają wiele odmian - na przy-
kład, że ich pieniądze zgroma-
dzone na koncie są zagrożone, 

gdyż chcą je ukraść przestępcy 
i dlatego oszczędności należy 
tymczasowo przekazać na po-
licyjne konto, gdzie będą bez-
pieczne do czasu zatrzymania 
złodziei, a następnie zostaną 
zwrócone.

Warto dodać, że w rozmo-
wach telefonicznych prowadzo-
nych przez oszustów ze starszy-
mi osobami niemal zawsze znaj-
duje się też informacja, że dla 
uwiarygodnienia tego, o czym 
mówią, senior może porozma-
wiać z innym policjantem, któ-
ry potwierdzi, że faktycznie 
chodzi o policyjną akcję mają-
cą na celu złapanie przestępców. 
Wtedy do rozmowy włącza się 
drugi oszust, który także udaje 
policjanta. 

Często jest też tak, że fał-
szywy policjant prosi senio-
ra, aby ten bez rozłączania roz-
mowy wybrał numer 997 lub 
112, gdzie dostanie potwierdze-
nie o policyjnej akcji przeciw-
ko przestępcom. Starsza oso-
ba w zdenerwowaniu nie myśli 

o tym, że nie można wybrać ta-
kiego numeru i uzyskać z nim 
połączenia bez zakończenia do-
tychczasowej rozmowy. Wybie-
ra numer, a drugi oszust udaje, 
że połączenie nastąpiło i po-
twierdza wersję wspólnika.

Policja apeluje do star-
szych osób, aby w takich sytu-
acjach kierowały się wyobraź-
nią i ostrożnością, bo to może 
je uchronić przed wyłudzeniem 
pieniędzy.

- Policja nigdy nie telefonuje 
do nikogo w temacie prowadzo-
nych dochodzeń, ani tym bar-
dziej nie domaga się pieniędzy 
w takich sprawach - podkreśla 
rzeczniczka policji. - W razie 
jakichkolwiek podejrzeń pod-
czas telefonicznej rozmowy na-
leży natychmiast przerwać po-
łączenie. Wtedy powinien być 
ciągły sygnał w słuchawce. Na-
tychmiast też należy zadzwonić 
na numer alarmowy 112 lub 
997. Z tego drugiego następu-
je automatyczne przekierowanie
na 112. J.W.

Znowu polowali na pieniądze seniorów

Fot. J. Witczak 
▲ Monika Żymełka, rzeczniczka 
KMP zapewnia, że policjanci nigdy 
nie telefonują do nikogo w temacie 
prowadzonych dochodzeń, tym 
bardziej nie domagają się przeka-
zania pieniędzy.

Oszuści groźniejsi niż koronawirusOszuści groźniejsi niż koronawirus
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Małgorzacie Ratajczak zawód piekarza i  cukiernika był pisany po rodzicach. 
Jej mąż też musiał być piekarzem - tak chciał ojciec pani Małgorzaty. Wyszła 
więc za Andrzeja Gawlickiego. W Lesznie prowadzą kilkupokoleniową piekarnię, 
w której pałeczkę przejął ich syn Filip. Piekarnia Ratajczak & Gawlicki działa od
50 lat, obchodzi złoty jubileusz.

JAK ZACZYNALI
Pan Andrzej pochodzi ze Wscho-

wy. Chciał być mechanikiem sa-
mochodowym, ale te plany zmie-
niły jedne wakacje. Miał wtedy
15 lat i aby zarobić własne pienią-
dze, poszedł na kilka tygodni do pra-
cy w piekarni Tadeusza Ratajczaka, 
starszego brata Małgorzaty, a więc 
swojego przyszłego szwagra.

- Spodobało mi się to zajęcie - 
mówi Andrzej Gawlicki. - Zamiast 
na mechanika samochodowego, wy-
uczyłem się na piekarza.

Małgorzata Gawlicka z domu Ra-
tajczak, która też jest piekarzem, za-
wód przejęła po ojcu Bolesławie 
i mamie Annie, która była także cu-
kiernikiem. Jej rodzina z tą profesją 
jest związana od ponad 80 lat. Ojciec 
Bolesław na piekarza wyuczył się 
jeszcze przed wojną, w 1937 roku. 
Po wojnie miał razem z żoną własną 
piekarnię w Jarocinie, później pra-
cowali w państwowych piekarniach 
w Dębowej Łęce i Krzemieniewie. 
Zawód przekazali ośmiorgu dzie-
ciom, w tym pięciu córkom. Wszy-
scy pracowali w rodzinnej piekarni 
w Lesznie, choć później niektórzy 
z nich pracowali w innych zawodach.

Pani Małgorzata z pracą w pie-
karni zaznajamiała się już, jak mia-
ła 8 lat. Pomagała mamie, która była 
ekspedientką w zakładowym skle-
pie. Podpatrywała jej pracę i na-
uczyła się, jak sprzedawać pieczy-
wo. To była dla niej szkoła marke-
tingu. Do teraz często sama staje za 
ladą sklepu w Lesznie i obsługu-
je klientów.

- Zawodu wyuczyliśmy się we-
dług tradycyjnej szkoły piekarniczej
- podkreśla Małgorzata Gawlicka. 

CHLEBY JAK DZIECI
Własną piekarnię w Lesznie 

otworzyli w 1970 roku, w zakładzie 

przejętym po panu Solińskim. Dzie-
sięć lat później do tej fi rmy trafi ł pan 
Andrzej, był wówczas czeladnikiem. 
W 1984 roku stał się współwłaścicie-
lem piekarni. Krótko potem ożenił się 
z Małgorzatą. Zresztą, sam pan Bo-
lesław uważał, że jego córka powin-
na mieć za męża piekarza.

- To był mój obowiązek, więc pod-
porządkowałam się życzeniu taty - 
śmieje się pani Małgorzata.

Pan Andrzej zawsze miał duszę 
budowniczego, więc co rusz mo-
dernizował lub rozbudowywał pie-
karnię, zmieniał wystrój fi rmowego 
sklepu. Jest też specjalistą od wymy-
ślania nowych receptur. Przez lata, 
dekady zmieniały się walory sma-
kowe klientów piekarni. Zakład się 
do nich dostosowywał, wymyślał 
własne receptury - choćby takich 
chlebów, jak „Mnich”, „Wieloziar-
nisty”, czy „Prażony”. Pan Andrzej 
jest z nich dumny do dziś.

- Te chleby w pewnym sensie są 
moimi dziećmi. Receptury na nie 
poznałem na początku lat 90-tych 

w Holandii, konkretnie w Deurne, 
z którym współpracowało Leszno.

W tej branży też można mówić 
o modzie. Na jej kształtowanie ma 
wpływ telewizja, programy kulinar-
ne, gazety z rubrykami o zdrowym 
odżywianiu się, a obecnie przede 
wszystkim Internet.

- Gdy weszła „moda” na zdrowe 
odżywianie się, od razu zauważyli-
śmy większe zainteresowanie chle-
bami ciemnymi - żytnimi, razowy-
mi, czy z ziarnami - mówi Małgo-
rzata Gawlicka. - Ostatnio najlepiej 
sprzedaje się żytni chleb leszczyń-
ski na naturalnym zakwasie. Mamy 
też chleb „ziarno przy ziarnie”,
który polecają klientom dietety-
cy. Przed laty było całkiem inaczej,
bo największym powodzeniem cieszył 
się chleb całkiem pszenny lub mają-
cy więcej mąki pszennej niż żytniej.

Z PRZEDSZKOLA
DO PIEKARNI

W tej pokoleniowej piekarni za-
wód i zapał do pracy po rodzicach 

przejął syn Filip. W zasadzie wy-
chował się w piekarni, nasiąkał za-
pachem mąki i chleba, więc tę pro-
fesję ma we krwi. Jest mu bliski etos 
pracy rodziców. Nie boi się inwesto-
wać. Ma to po tacie i dziadku - ojcu 
pani Małgorzaty.

- Mój tata, jak wracał do domu 
z workiem mąki, miał też worek ce-
mentu - wspomina pani Małgorzata.
- Zawsze kupował jakieś materia-
ły, aby inwestować, rozbudowywać 
piekarnię. Mama mu to nawet w żar-
tach wypominała.

Filip także nasiąkał pracą piekar-
ni od małego. Jak wracał z babcią 
z przedszkola do domu, wstępowa-
li do piekarni. W zasadzie codzien-
nie widział, jak wygląda praca w fi r-
mie rodziców.

- Podobało mi się to, co ogląda-
łem - zaczarował mnie zapach świe-
żego chleba - mówi Filip Gawlicki. 
- Jeszcze jako przedszkolak wsta-
wałem w sobotę o szóstej rano, żeby 
razem z babcią zajrzeć na produk-
cję w piekarni.

Na piekarza wyuczył się w ro-
dzinnym zakładzie. Dziesięć lat 
temu ojciec przekazał mu pałeczkę 
szefa fi rmy. Obecnie to pan Filip 
rozwija rodzinny interes. Inwestu-
je w kolejne sklepy - przykładem 
„Figa z makiem” przy ul. Wol-
ności, czy szykowany do otwar-
cia sklep przy Polomarkecie na 
Gronowie. Idzie z duchem czasu,
bo kilka miesięcy temu założył 
portal zamowchleb.pl (z dowozem 
do klienta), który był m.in. odpo-
wiedzią na izolację społeczną na-
rzuconą z powodu pandemii ko-
ronawirusa.

- Zawodowe tradycje przepla-
tamy z nowoczesnością - w odpo-
wiednich proporcjach, jak skład-
niki w dobrym wypieku - zauważa.

Podkreśla, że w ich piekarni 
największym kapitałem są pra-
cownicy, że tak było zawsze, bo 
taką fi lozofi ą kierowali się jego 
dziadkowie i rodzice.

- Żadna maszyna nie zastąpi 
w jakości pracy piekarza, dobrego 
rzemieślnika. Dobry piekarz jest 
jak artysta, potrafi  z ciasta wycza-
rować cuda. U nas kolejne poko-
lenia pracowników były przyucza-
ne według szkoły mojego dziadka, 
a następnie ojca. Z kolei mama za-
wsze sprawowała pieczę nad skle-
pami kierując się standardami 
wpojonymi jej przez moją babcię. 
Kontynuujemy te tradycje. Jeste-
śmy spokojni o przyszłość fi rmy, 
wierzymy, że jakość naszych wy-
pieków obroni się sama.

J.W.

Fot. archiwum rodzinne
▲ Piekarze z rodziny: z prawej Andrzej Gawlicki, jego bratanek Tomasz, brat Paweł, syn Filip i bratanek Damian.
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Dobrego piekarza
nie zastąpi maszyna

Kordulina, Mysia i Tekla są boha-
terkami książki Błażeja Baraniaka, 
która jest inspirowana ludźmi żyjący-
mi w Lesznie mniej więcej 50 lat temu.

Książka „Dom Trzech Kobiet” 
to historia, która przenosi nas do ka-
mienicy przy ul. Królowej Jadwigi 
i Krótkiej.

- Ten dom faktycznie był. Przez ja-
kiś czas mieszkała w nim moja cio-
cia, którą nazywaliśmy Mysią, i któ-

ra stała się pierwowzorem dla jednej 
z postaci - mówi autor Błażej Bara-
niak, który czytelnikom przedstawia 
kilkoro obcych sobie ludzi, a jednak 
związanych ze sobą. Odchodzą po-
godzeni ze światem i swoim losem. 
- Książkę traktuję jak instrukcję dla 
ludzi, którzy mają za sobą większość 
życia, ale na koniec smakują je, chy-
ba jeszcze bardziej niż za młodu. Na 
pewno niczego nie żałują. Są samot-

ni, ale nawzajem się przygarniają, 
wymieniają się swoimi doświadcze-
niami i są dla siebie przede wszyst-
kim wsparciem.

Scenografi ą są czasy komuny.
- Ale moi bohaterowie niespecjal-

nie zajmują się historią, są bardziej 
na marginesie życia.

Wartością książki są nieskompli-
kowane relacje międzyludzkie.

- Każde śniadanie jest ważne,

a każda rozmowa istotna. Moi bo-
haterowie to ludzie, którzy z nikim 
się nie ścigają, po prostu żyją z dnia 
na dzień, całkiem przyzwoicie i po-
rządnie.

„Dom Trzech Kobiet” jest do ku-
pienia przez stronę blazejbaraniak.pl. 
Książka została wydana pod patrona-
tem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- Niewykluczone, że w przyszłym 
roku biblioteka wyda obszerniej-

szą jej wersję pod roboczym tytułem 
„Ulica”. Będzie historią już kilku-
dziesięciu osób, osadzonych w tym 
samym czasie. Inspiracją była moja 
własna ulica i ludzie, których miałem 
przyjemność znać. Wiedziałem skąd 
pochodzili, co lubią, czym się zajmu-
ją, znałem ich krewnych. Mieszkam 
nadal przy tej samej ulicy, ale teraz 
nie znam nikogo. Może kiedyś to się 
zmieni. (jrs)

O rzeczach prostych i prostolinijnych
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▲ Przy kościele znajduje się Tablica Sybiraków i Pomnik Matki Sy-
biraczki.

Sybiraków i Pomnik Matki Sy-

Fot. (2x) J. Rutecka-Siadek 
◄ 16 czerwca 1993 roku odbyła się 

uroczystość poświęcenia nowej 
kaplicy oraz domu parafi alnego
z mieszkaniami dla trzech 
księży.

Fot. Gostyn24.pl
▲Pierwszym proboszczem parafi i pw. św. Kazimierza był ks. 
Grzegorz Robaczyk.

Historia parafii św. Kazimierza
W tym wydaniu „Otwartych Drzwi” przybliżamy historię kolejnego leszczyńskiego kościoła.

BUDOWA
I POŚWIĘCENIE KAPLICY 
Plan budowy nowego kościoła dopro-

wadzono do realizacji wiosną 1990 roku, 
kiedy to kościół pw. św. Antoniego został 
ukończony i w czerwcu miał być konse-
krowany. Nadal bowiem parafi a św. Jana 
Chrzciciela była przeludniona, a mieszkań-
cy osiedla Zamenhofa oddaleni byli o pra-
wie 3 kilometry od swego parafi alnego ko-
ścioła. Staraniem księdza proboszcza Kazi-
mierza Pietrzaka, wiosną 1990 roku przy-
gotowano plac pod budowę najpierw ka-
plicy, a później kościoła parafi alnego pw. 
św. Kazimierza Królewicza - patrona Pol-
ski i Litwy. 29 kwietnia 1990 roku ks. abp 
Jerzy Stroba poświęcił uroczyście 8-me-
trowy krzyż dębowy na placu przyszłej 
parafi i, a 16 czerwca 1993 roku odbyła 
się uroczystość poświęcenia nowej kapli-
cy oraz domu parafi alnego z mieszkania-
mi dla 3 księży. 

ERYGOWANIE PARAFII
Dekretem z 23 czerwca 1993 roku me-

tropolita poznański ks. abp Jerzy Stroba po-
wołał z dniem 1 lipca parafi ę pw. św. Ka-
zimierza. Do czasu wybudowania właści-
wego kościoła jego funkcję pełniła tym-
czasowo kaplica wcześniej wybudowana 
i poświęcona. 

Z początkiem roku 1997 do granic pa-
rafi i przypisany został Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony. 

Proboszczem nowej parafi i mianowano 
ks. Grzegorza Robaczyka. 

CZAS BUDOWY
W 1995 roku proboszcz przystąpił do 

prac związanych ze wzniesieniem nowej 
świątyni. Prace koncepcyjne powierzono 
architektom Lidii Kaźmierczak i Alinie 
Samolewskiej. Po wielu konsultacjach i za 
zgodą Kurii Diecezjalnej, na początku roku 
1997 przystąpiono do opracowania osta-
tecznego projektu kościoła. Jednocześnie 
ukonstytuowała się Społeczna Rada Budo-
wy Kościoła, która swoją wiedzą i zaanga-
żowaniem wspomagała to wielkie dzieło. 

3 czerwca 1997 roku w Poznaniu odby-
ło się ważne wydarzenie związane z bu-
dową kościoła św. Kazimierza. Otóż pod-

czas swojej Pielgrzymki do Polski Ojciec 
Święty Jan Paweł II dokonał poświęcenia 
kamienia węgielnego pod budowę nowej 
świątyni w Lesznie. Pochodził z podziemia 
kaplicy św. Kazimierza w Wilnie.

29 kwietnia 1998 roku, w 8. rocznicę 
poświęcenia krzyża, na placu parafi alnym 
rozpoczęto wykopy pod budynek nowego 
kościoła. Tempo prac było bardzo duże, 
już na koniec tego roku konstrukcja świą-
tyni, bez dachu i wieży, została ustawio-
na. W następnym roku kontynuowano ro-
boty żelbetonowe oraz ustawiono mury ze-
wnętrzne kościoła. 

18 czerwca 2000 roku w niewykończo-
nym jeszcze kościele odbyła się msza św. 
prymicyjna ks. Roberta Wawrzenieckie-
go, oblata. 

Tymczasem prace budowlane, monta-
żowe oraz wykończeniowe nieustannie po-
suwały się naprzód. 24 grudnia 2000 roku 
ks. proboszcz Grzegorz Robaczyk odpra-
wił w nowej świątyni Pasterkę, a kilka dni 
później, 6 stycznia poświęcono, a następnie 
zamontowano odlany z brązu krzyż będący 
zwieńczeniem wieży. Krzyż ma wysokość 
2,6 metra i góruje nad pobliskimi domami 
i osiedlami. W 2001 roku w nowym koście-
le odbyły się uroczystości Pierwszej Komu-
nii Świętej oraz bierzmowania. W roku 2002 
ukończono tynki elewacji budowli, zaś we-
wnątrz kościoła wykonano instalację elek-
tryczną i głośnikową. Przez następne lata 
trwały rozliczne prace wykończeniowe. 
Ostatecznie dzięki organizacyjnym zdolno-
ściom ks. proboszcza oraz ofi arności para-
fi an ukończono budowę nowego kościoła. 

RELIKWIE ŚWIĘTEGO
Od 2001 roku parafi a posiada relikwie 

św. Kazimierza, który był drugim spośród 
sześciu synów króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Urodził się 3 października 1458 
roku w Krakowie, zmarł na gruźlicę 4 mar-
ca 1484 roku, w wieku zaledwie 26 lat. 
Pochowano go w Katedrze Wileńskiej. 
Św. Kazimierz jest patronem Litwy, 

ale również w Polsce jego kult jest bar-
dzo żywy. 

W parafi i pw. św. Kazimierza w Lesz-
nie wielkim wydarzeniem jest coroczny 
odpust ku czci patrona parafi i. 

Uroczystość konsekracji czyli poświę-
cenia kościoła odbyła się 3 kwietnia 2011 
roku. Dokonał jej metropolita poznański 
ks. abp Stanisław Gądecki. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że w ciągu 27 lat istnie-
nia parafi i z jej szeregów wyszło 
osiem powołań kapłańskich 
i jedno powołanie zakonne.

DUCHOWIEŃSTWO
PARAFII

Pierwszym pro-
boszczem parafi i był
ks. Grzegorz Ro-
baczyk. Urodzo-
ny w 1959 roku 
w Krotoszynie 
święcenia  ka-
p łańskie przy-
jął z rąk ks. abp 
Jerzego Stroby. 
Było to 23 maja 
1985 roku. Jako wi-
kariusz pełnił posłu-
gę w Pniewach i Po-
znaniu. W latach 1996 - 2002 był dzie-
kanem parafi i leszczyńskich. Obecnie tę 
samą funkcję pełni w Gostyniu, dokąd 
został przeniesiony w 2018 roku jako 
proboszcz parafi i pod wezwaniem św. 
Małgorzaty. 

Nowym proboszczem jest ks. Zbi-
gniew Rzeźnik, który urodził się w 1961 
roku w Środzie Wielkopolskiej, święce-
nia kapłańskie przyjął w 1987 roku, tak-
że z rąk ks. abp Jerzego Stroby. Ksiądz 
Z. Rzeźnik przez kilka lat był misjona-
rzem w Wołgogradzie w Rosji, w latach 
2013 - 2018 był proboszczem w parafi i 
pw. św. Krzyża w Lesznie. 

W czasie 27 lat istnienia pa-
rafi i posługę pełniło w niej 
20 wikariuszy. Wśród nich 
byli m. in. ks. Tadeusz Ja-

skuła, obecnie proboszcz 
w parafii pw. św. Elż-
biety w Jutrosinie oraz 
ks. Marian Libera, pro-
boszcz w parafi i Naro-
dzenia NMP w Tulcach.

A to sylwetki księży, którzy zostali wy-
święceni począwszy od 2000 roku: 

- ks. Robert Wawrzeniecki, oblat. Przez 
12 lat po święceniach pracował jako wika-
riusz w zakonnych parafi ach w Iławie, Ko-
dniu, Wrocławiu i Kędzierzynie. W latach 
2014 - 2019 był przełożonym Domu Za-
konnego w Iławie, obecnie mieszka w War-
szawie i pełni posługę jako misjonarz-reko-
lekcjonista, 

- ks. Rafał Grochowiak, obecnie jest pro-
boszczem w parafi i pw. bł. Jerzego Popie-
łuszki w Plewiskach, 

- ks. Wojciech Mueller, dr teologii, postu-
lator w procesjach beatyfi kacyjnych księży 
Aleksandra Woźnego i Stanisława Streicha, 

- ks. Dawid Szymański jest probosz-
czem w parafi i pw. św. Andrzeja Aposto-
ła w Kunowie, 

- ks. Przemysław Sypniewski, który jako 
wikariusz posługuje w Swarzędzu,

- ks. Dawid Kawala, ojciec duchowny 
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu, 

- ks. Szymon Kosmala, wikariusz w Do-
piewie, 

- ks. Mateusz Gierlich, wikariusz w Śro-
dzie Wielkpolskiej. 

 Tadeusz Kwapisz
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Tadeusz Godlewski znany naszym czytelnikom za sprawą 

swoich wierszy, które publikujemy na łamach „Otwartych 

Drzwi”, jest autorem książki, w której opisał własną historię 

z  okresu okupacji. Są w  niej fragmenty chwytające za serce 

i wywołujące wzruszenie.

Książkę pod tytułem „Wspomnienia, 
wiersze, fraszki i bajki dla dorosłych” 
Tadeusz Godlewski wydał z pomocą cór-
ki. Publikacja nie jest sprzedawana, tylko 
rozdawana bliskim i znajomym. 

- Wydałem ją dla siebie, moich dzieci 
i wnuków - mówi autor. - Historię moje-
go życia zacząłem spisywać w 1976 roku, 
mając 44 lata. Byłem więc młodym czło-
wiekiem, który miał ciągoty do pisania. 

Na półce przy biurku pana Tadeusza 
leży sześć zeszytów A4, a każdy jest za-
pisany wspomnieniami. 

- To jest około 1300 stron i myślę, że 
nikt z moich bliskich nie będzie tego czy-
tał, ale wspomnienia w formie książki to 
co innego.

Książka, o której piszemy to histo-
ria trudnych okupacyjnych doświadczeń 
z życia pana Tadeusza. Autor pisze m.in. 
o tym jak mając 15 lat po raz pierwszy 
został rozdzielony z rodziną. Był marzec 
1943 roku, a on został zmuszony ruszyć 
w długą drogę w nieznane. 

„(...) Udawałem odważnego, ale roz-
stanie z rodziną mocno przeżyłem. To 
przecież pierwsze takie rozstanie z rodzi-
ną i to na czas nieokreślony. Przyznam, 
że niejedną łzę uroniłem. Jak ten obcy 
świat mnie przyjmie? (...)”.

W tej historii nie brakuje dramatycz-
nych zwrotów. T. Godlewski w okolicach 
Królewca, będąc pracownikiem przymu-
sowym, otarł się o śmierć. 

„(...) Dociera do mnie, że jesteśmy 
szkodnikami Rzeszy, że dla przykładu 
będziemy rozstrzelani. Nie mamy pra-
wa nic mówić. Posiedzenie skończone, 
wyprowadzają nas, wręczają trzy ło-
paty i dwa kilofy i pod eskortą dwóch 
uzbrojonych wojskowych prowadzą 
nas za pobliską stodołę. Odmierzają 
rów i każą kopać. Trudno mi opisać co 
wtedy czułem. Całe moje krótkie życie 
przeleciało przed oczami. Jest koniec 
października, a ja w przyszłym mie-
siącu mam 16-te urodziny. Kopiemy. 

Już szarówka. Z dołu widać nam tyl-
ko głowy. Niemiec podchodzi i mówi 
wystarczy. Drugi zabiera trzech z nas 
i gdzieś prowadzi. Ja z Heńkiem zo-
stajemy. Jesteśmy kompletnie skoło-
waceni. Po chwili nasi koledzy wra-
cają niosąc długi drąg i dwa paliki. 
Nic nie rozumiemy. Niemiec rozka-
zuje wychodzić z wykopanego rowu 
i pomagać kolegom. Okazuje się,
że wykopaliśmy latrynę. Po ukoń-
czeniu pracy wracamy do swoich 
nor i zagrzebujemy się w sianie. Ju-
trzejsze słońce zaświeci także dla 
nas (...)”.

- Okupacja była najtrudniejszą czę-
ścią mojego życia. 

T. Godlewski przygotował do dru-
ku kolejną część wspomnień, tym ra-
zem poświęconą jego powojennym lo-
som.  (jrs)

Okupacja była najtrudniejsza

 Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲ Tadeusz Godlewski w formie książki wydał pierwszą część swoich wspomnień z okresu 
okupacji. Do druku przygotowuje kolejną część, tym razem obejmującą czasy powojenne.

Do napisania tego felietonu skłoniła mnie ostatnio 

przeczytana książka Lesley Kara zatytułowana „Plotka”. 

Mocno mnie poruszyła.

PLOTKA
Niewinnie rzucona ciekawa informacja, 

puszczona w świat, wędruje i ma niesa-
mowite negatywne konsekwencje. Plotka 
przewraca czyjeś życie o 180 stopni, a na 
dodatek rozprzestrzenia się jak pożar su-
chego ścierniska albo jak nasiona niesio-
ne przez wiatr, które gdzieś wylądują i za-
czynają kiełkować, a potem zapuszczają 
korzenie i rosną tym szybciej, im częściej 
są powtarzane. 

Plotka według Wikipedii to niespraw-
dzona lub kłamliwa wiadomość powodu-
jąca utratę dobrego wizerunku osoby, któ-
rej dotyczy. Powtarzana jest z ust do ust. 

Plotkowanie zazwyczaj odbywa się 
wśród osób, które darzą się zaufaniem. 
Znam opinie, że nie ma nic przyjemniej-
szego niż dzielenie się informacjami o zna-
jomych, bądź osobach nam osobiście nie-
znanych, a popularnych w świecie kultu-
ry, polityki, fi lmu czy rozrywki. 

Monika Łukasiewicz autorka książki pt. 
„Plotka w języku i kulturze” znalazła w In-
ternecie 20 portali plotkarskich. Co mie-
siąc jeden z najbardziej popularnych od-
wiedza ponad 2 miliony Polaków. Niepo-
wodzenia i wpadki znanych ludzi po pro-
stu nas dowartościowują i dostarczają nam 
rozrywki. Czujemy się lepsi gdy znana po-

stać ma problemy podobne do naszych. 
Niesamowite jest to, że ci co to oglądają 
i czytają, niechętnie się do tego przyzna-
ją. Odżegnują się od tego wręcz mężczyź-
ni i uważają, że to domena kobiet. 

Plotka działa i truje, ma wielobarwną 
treść, każdą może zinterpretować dowolnie. 

Plotka to zakaźna choroba wirusowa, 
która jest jak towarzyszący nam teraz Co-
vid-19. Jest przenoszona z nosiciela na no-
siciela, ale nie nosiciel jest chory, tylko 
ofi ara. Jak większość chorób wirusowych 
ma skłonności do mutacji, jest bardzo trud-
no uleczalna, a każdy przypadek wymaga 
indywidualnego leczenia poprzez podawa-
nie nosicielom odpowiednich dawek infor-
macji najlepiej innej plotki. 

KŁAMSTWO
Kiedyś obejrzałam fi lm „Wielkie kłam-

stewka”, w którym plotkują i kłamią na po-
tęgę w sprawach ważnych i tych nieistotnych, 
co w efekcie komuś przynosi satysfakcję, in-
nym wyrzuty sumienia. Czy rzeczywiście ule-
gamy pokusie mijania się z prawdą, a jeżeli 
tak to komu to się opłaca? Plotki często uwa-
żamy za niewinne, bo sądzimy, że przekazu-
jemy dalej prawdziwe informacje. Czynimy 
to celowo i rozpowszechniamy nieprawdzi-
we informacje po to, by komuś zepsuć opinię. 
Często informacje są spreparowane w celu 
zaszkodzenia danej osobie. Za każdym ra-
zem gdy przekazujemy informacje o innej 
osobie ryzykujemy, że ujawnimy informacje 
nieprawdziwe i fałszywe. Rozsądnie byłoby 
sprawdzić informacje przed powtórzeniem, 
bo w przeciwnym razie nasza plotka zamie-
nia się w kłamstwo. 

Definicja kłamstwa według Wikipedii 
mówi, że to wypowiedź zawierająca infor-
macje, które nie są zgodne z przekonaniem 
o stanie faktycznym. Ludzie wypowiadają 
kłamstwa od jednego do trzech razy dzien-
nie, co udowadnia Katarzyna Gibek w książ-
ce pt. „Kłamstwo - nasze dziedzictwo czy po-
trzeba”. Sugeruje również, że od kłamstwa 
można się uzależnić, bowiem kłamstwo ro-
dzi kłamstwo. 

Mark Twain mówił: „Zanim prawda wło-
ży buty, kłamstwo obiegnie cały świat”. Wy-
rządzanie krzywdy kłamstwem rodzi często 
ludzką tragedię. Pamiętajmy - każdy człowiek 
ma uczucia i każdego można zranić słowami. 

Są też pozytywne skutki kłamstwa - dzię-
ki niemu można zdobyć to czego się pragnie, 
kłamiąc można komuś oszczędzić cierpień. 

Kto ma rację, jak to jest z tym kłamstwem? 
Skoro są pozytywne kłamstwa, nie widzę 

nic zdrożnego w tym, żeby oddać się niewin-
nym plotkom w miłym towarzystwie. Pro-
blem w tym, że w spotkaniach kobiet najła-
twiej o mówcę, trudniej o słuchacza. Każda 
pani chce mówić, słuchać żadna. 

 Krystyna Andrzejewska,
Leszczyńska Rada Seniorów

Plotka i k³amstwo

 Fot. pixabay.com
▲ Plotka, podobnie jak kłamstwo, może mocno zranić i wyrządzić wiele zła.

Nagrody otrzymują:
Janina Defratyka, Jacek Pogorzelski, Jacek Wasik

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru

"Motyl znaczek pocztowy wiosny.  Antoni Regulski"



9Nr 3(11)/2020 NASZE MIEJSCE NA ZIEMI

ZACZĘŁO SIĘ OD...
Pomysł na utworzenie stowa-

rzyszenia zrodził się we wrześniu 
1997 roku. Inicjatorkami były 
Urszula Maćkowiak, Krystyna 
Kędziora i Teresa Klupś. Kilka 
miesięcy później, w roku 1998, 
organizacja została zarejestro-
wana w sądzie. Pierwszym pre-
zesem była Urszula Maćkowiak, 
po niej obowiązki przejęła Kry-
styna Kędziora, potem Krystyna 
Pytlik. Obecnie stowarzyszeniem 
kieruje Bogusława Wujczak. 

- Łączy nad bardzo dużo. 
Przede wszystkim doświadcze-
nia związane z chorobą, ale prze-
cież także spotkania, wyciecz-
ki krajoznawcze, przejażdżki ro-
werowe, marsze nordic walking 
i pikniki integracyjne. Jako sto-
warzyszenie organizujemy wykła-
dy i prelekcje, których gośćmi są 
między innymi lekarze i farma-
ceuci - wymienia prezes Bogu-
miła Wujczak. 

Tak się złożyło, że obecnie sto-
warzyszenie skupia wyłącznie 
panie (panowie są mile widzia-
ni), a one podkreślają, że choro-
ba nie dotyka wyłącznie senio-
rów. Chorują także dzieci, osoby 
młode i w średnim wieku. 

- Choroba reumatyczna nie-
jedno ma imię. Jej odmian jest 
ponad dwieście - zaznacza Teresa 
Klupś, sekretarz stowarzyszenia. 

- Miałam dziesięć lat kiedy wy-
stąpiła u mnie gorączka reuma-
tyczna. Żeby dojść do siebie spę-
dziłam trzysta dni w szpitalu - 
wspomina Krystyna Majowicz, 
zastępca prezes stowarzyszenia. 

JEDNA DRUGĄ WSPIERA
- Ból jest naszym codziennym 

towarzyszem. Leki pomagają, ale 
jeszcze bardziej rehabilitacja, któ-
ra nie zatrzyma choroby, ale może 
ją spowolnić - mówi T. Klupś. 

- Lekarze mówią nam tak: ćwi-
czyć i płakać, płakać i ćwiczyć. 
I tak właśnie robimy. Żadna z nas 
się nie poddaje. 

- Pomagają nam nasze wspól-
ne spotkania, bo wtedy przesta-
jemy myśleć o chorobie - tego 
zdania jest Krystyna Kędziora, 
skarbnik stowarzyszenia. 

- Najważniejszy jest kontakt 
z ludźmi. Koniecznie trzeba się 
uśmiechać i odizolować cho-
roby. Jeśli coś boli, wtedy do-
brze posłuchać muzyki, poczy-
tać książkę, skupić myśli na 
czymś innym czy zatelefono-

wać do koleżanki - uważa Hali-
na Hajńcz. - Ja w naszych spo-
tkaniach lubię kontakt z kole-
żankami i to, że jeśli któraś prze-
czyta coś nowego z zakresu na-
szego schorzenia od razu dzie-

li się tym z innymi. To jest bar-
dzo, bardzo ważne. 

Wszystkie panie podkreślają 
łączącą je przyjaźń. 

- Mamy kontakty koleżeńskie 
na szeroką skalę - z uśmiechem 
zapewnia T. Klupś. 

- Zapraszamy do nas młodych, 
bo my już jesteśmy trochę „skost-
niałe” - nieco żartobliwie dodaje 
prezes B. Wujczak. 

Nowe osoby są przyjmowa-
ne zawsze z dużą serdecznością. 

- Jestem bardzo zadowolona ze 
spotkań w stowarzyszeniu, gdzie 
panie są bardzo sympatyczne. Wy-

pijamy wspólną kawę przy cia-
steczku i zawsze mamy o czym roz-
mawiać - uważa Anna Kolan, któ-
ra została zaproszona na jedno ze 
spotkań stowarzyszenia, bez skła-
dania deklaracji o przystąpieniu 
do grupy. - Tego dnia panie miały 
ćwiczenia manualne, które mi się 
spodobały, więc zostałam na dłu-
żej i cieszę się z tego. Cenię na-
sze spotkania, ale doceniam tak-
że możliwość kontaktu z lekarza-
mi, rehabilitantami, farmaceutami 
i innymi ciekawymi ludźmi. 

- Kiedy trafi łam do stowarzy-
szenia dużo dowiedziałam się 
o chorobie i lekach, które powin-
no się stosować. Co ważne, jed-
na drugiej pomoże, doradzi, po-
cieszy - mówi Barbara Wenclew-
ska. Spoglądając w stronę prezes 
B. Wujczak mówi: - To jest oso-
ba, której uśmiech wystarczy za 
wszystko, a Teresa Klupś to cho-
dzący ogień. 

- W stowarzy-
szeniu poznałam 
osoby, które mają 
te same problemy 
co ja. Zachęcam do 
wstępowania w nasze 
szeregi. Niech śmiało do-
łączają, bo atmosfera jest bar-
dzo sympatyczna - uważa Gra-
żyna Chanik. 

- Kiedy na kogoś spada wia-
domość o chorobie niektórzy 
czują się zagubieni. Nie mają 
pojęcia gdzie szukać pomocy, 
do jakiego lekarza się udać, 
jak wygląda rehabilitacja.

Jako stowarzyszenie chętnie po-
możemy - zapewnia prezes. 

Z D R O W S Z A  GŁO WA
- MOCNIEJSZE CIAŁO 
- Dajemy radę! Idziemy do 

przodu! - z entuzjazmem zapew-
nia B. Wujczak. 

- Nasze spotkania bardzo 
dużo dają, także towarzysko. 
W stowarzyszeniu poznałam 

nowe osoby, spotkałam nawet 
moją koleżankę - dodaje Bar-
bara Wenclewska.

- Zwerbowała mnie koleżan-
ka. W stowarzyszeniu znala-
złam wspaniałe towarzystwo - 
dorzuca Maria Nowak. 

Wszystkie panie są zgod-
ne, spotkania w stowarzysze-
niu odprężają i mobilizują do 
tego, by każdego dnia stawiać 
czoło chorobom. 

MIASTO POMAGA 
Prezes B. Wujczak podkre-

śla, że stowarzyszenie doce-
nia wsparcie ze strony mia-
sta Leszna. 

- Otrzymujemy dotacje na 
rehabilitację oraz na realiza-
cję naszych inicjatyw. Cieszy-
my się kiedy jako stowarzysze-
nie mamy możliwość angażo-
wania się w działania miasta, 
chociażby uczestnicząc w im-
prezach organizacji pozarzą-
dowych. 

(jrs)

Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲ W lipcu tego roku odbył się piknik integracyjny stowarzyszenia. Miejscem 
spotkania była Polana Trzech Dębów Nadleśnictwa Karczma Borowa.

Stowarzyszenie aktywnie włącza się w akcje społeczne organizowane
w Lesznie. W marcu ubiegłego roku zaznaczyło swoją obecność na hap-
peningu z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. ▼

Fot. (2x) Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne / Facebook
Członkiniom stowarzyszenia zawsze towarzyszy ważne hasło, by nikt nie 
był z chorobą sam.

Dajemy radę! Idziemy do przodu!Dajemy radę! Idziemy do przodu!
Grupą przyjaciół można określić Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne w Lesznie. 
- Bardzo dużo nas łączy. Spotkania, podróże i doświadczenia związane z chorobą, której się 
nie poddajemy - zapewnia prezes stowarzyszenia Bogumiła Wujczak.

***
Spotkania Stowarzy-

szenia Chorych na Cho-
roby Reumatyczne odby-
wają się co drugi czwar-
tek miesiąca w Ćwiczni 
Miejskiej przy ul. Grota 
Roweckiego w Lesznie,
kontakt: 510 273 153. 
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Oboje kochają muzykę klasyczną i dobry jazz, śpiewają w Chórze Chopin, 
czytają różne książki, on lubi gotować, ona woli sprzątać. Mają wiele wspólnych 
zainteresowań, ale mają także własne przestrzenie. Małżeństwem są od 50 lat. 
Przed nami „trochę się odkryli” zdradzając co nieco ze swojego wspólnego życia.

KTO KOGO UWIÓDŁ? 
Julianna i Witold Woźniakowie 

poznali się 13 stycznia 1968 roku na 
studenckim fajfi e w Klubie Efi k na 
poznańskich Winogradach. 

- O godzinie 23 Witek popro-
sił mnie do tańca, potem odprowa-
dził do akademika - wspomina pani 
Julianna.

- Z Winograd na ulicę Stalin-
gradzką było ładnych parę kilome-
trów, no ale nie można było dziew-
czyny puścić samej... Mi się to dziew-
cze spodobało od pierwszego spo-
tkania. Była śliczna. Skóra zdjęta 
z Poli Raksy. Poza tym dowcipna 
i zadzierzysta - tak ten wieczór pa-
mięta pan Witold. 

- Witek miał duże niebieskie oczy, 
przepiękne łuki brwiowe i kręcone 
blond włosy - wspomina pani Julian-
na. - Pamiętam szczegół z tego wie-
czoru. W szatni któreś z nas miało 
numerek 31, a któreś 13. Witek po-
wiedział, że te odwrócone cyfry coś 
oznaczają. 

- To był tekst na klasyczny podryw 
- śmieje się pan Witold. 

Następnego dnia poszli do kina 
Bałtyk i potem już się nie rozstawali. 

Po roku ona pojechała do jego ro-
dziców w Gdańsku, on odwiedził ją 
w rodzinnej miejscowości Trzemżal, 
niedaleko Trzemeszna. 

- Mam wspomnienie, które na-
wet w snach powraca (śmiech), kie-
dy pierwszy raz jechałem do domu 
Julki. Z Gdańska do Trzemeszna po-

ciągiem, a do Trzemżala autobusem 
- ogórkiem - opowiada W. Woźniak. 
- Do przejechania było sześć kilo-
metrów. Ogórek wiózł mnie w ciem-
ność, dookoła ciągnęła się aleja lip, 
które jakby zrastały się nad szo-
są. Zastanawiałam się gdzie moja 
dziewczyna mieszka? 

Julianna i Witold ślub cywilny 
wzięli 31 stycznia 1970 roku w Ra-
tuszu w Poznaniu. Ślub kościel-
ny odbył się 22 sierpnia 1970 roku 
w Trzemesznie. 

LESZNO
J. Woźniak jest z wykształce-

nia chemikiem. Kiedy dostała staż 
w Zakładach Koncentratów Spo-
żywczych w Winiarach koło Kali-
sza, jej mąż zdecydował się odbyć 
praktyki w liceum w Kaliszu. 

- Wtedy śluby brało się po to, by 
dostać pracę i mieszkanie - wspo-
mina pan Witold. - Miałem obieca-
ną prace w Poznaniu z mieszkaniem, 
ale nic z tego nie wyszło. Potem Jul-
ce obiecali staż z mieszkaniem wła-
śnie w Kaliszu, ale i z tego nic nie 
wyszło. Zamieszkaliśmy w hotelu 
robotniczym. Szukałem pracy i nie 
mogłem jej znaleźć, więc wziąłem 
50 złotych od Julki i pojechałem 
w Polskę stopem, pociągami i au-
tobusami. W końcu spotkałem kole-
żankę ze studiów, która powiedzia-
ła mi o pracy w w Polskiej Akade-
mii Nauk w Turwi. Potrzebowali ko-
goś od robaczków, co mi pasowało. 

Z wykształcenia jestem biologiem 
i pracę magisterską pisałem z  ento-
mologii. Potrzebowali też chemika, 
więc tak wylądowaliśmy w Turwi, 
już z synem Marcinem. Tam urodziła 
się nam córka Kasia. Niestety w Pol-
skiej Akademii Nauk kiepsko płacili. 
Żyło się nam ciężko, ale za to weso-
ło, bo pracowaliśmy w środowisku 
akademickim, wśród ludzi młodych, 
tak jak my po studiach i studentów 
na praktykach. Dla nas to było prze-
dłużenie życia studenckiego. I przez 
niecałe dwa lata zakosztowaliśmy 
mieszkania w pałacu. 

W 1973 roku oboje zatrudnili się 
w Stacji Hodowli Roślin na lesz-
czyńskich Antoninach. Dostali też 
mieszkanie przy ul. Mickiewicza. 

- Przeprowadziliśmy się 1 maja, 
a dzień później poszliśmy na spacer 
z Antonin do centrum i o dziwo spo-
tkałam tam moją koleżankę z Trze-
meszna, która wyszła za mąż za lesz-
czynianina. Przyjaźnimy się do teraz 
- przypomina pani Julianna. - Moje 
pierwsze wrażenie o Lesznie - czy-
stość ulic i kwiaty. Potem kiedy na-
stał okres kolejek, to tak jak leszczy-
nianie zrobili na mnie wrażenie, że 
żyją bardzo razem, to w tym trudnym 
czasie okazało się to ważne, bo moż-
na było na nich liczyć. 

W. Woźniak na Antoninach prze-
pracował rok. 

- Dostałem pracę w laboratorium 
przy ulicy Skarbowej, gdzie potrze-
bowali kierownika. Po kilku latach, 

ze względu na lepsze warunki fi nan-
sowe zacząłem dojeżdżać do Sta-
cji Kwarantanny i Ochrony Roślin 
w Górze. Kiedy serce wysiadło wró-
ciłem do pracy w Lesznie. 

Z kolei pani Julianna po 10 la-
tach pracy na Antoninach, zatrudni-
ła się w Wojewódzkim Biurze Pla-
nowania Przestrzennego, a potem 
w laboratorium weterynarii przy 
ul. Święciechowskiej, gdzie praco-
wała do emerytury. 

W międzyczasie, pod koniec lat 
70., małżeństwo „załapało się” na 
program spółdzielczego budownic-
twa. Dostali mieszkanie na Grono-
wie, część kosztów odpracowując. 

- Po 47 latach mogę powiedzieć, 
że nareszcie zaczynam czuć się oby-
watelką tego miasta - uważa J. Woź-
niak. 

JAK DWIE 
POŁÓWKI JABŁKA 

- Nie lubię wielkich słów. Wy-
znaję zasadę dwóch połówek jabł-
ka. Ludzie muszą się dobrać, poczuć 
w pewnym momencie, że wszystko 
pasuje - uważa pan Witold. 

- Wydaje mi się, że aby tak dłu-
go być i żyć ze sobą w zgodzie,
bo my naprawdę się nie kłócimy, 
każde z nas musiało sobie wytwo-
rzyć własną przestrzeń. Ja mam 
swoje koleżanki i zainteresowania, 
mąż też. Jeśli Witek zainteresował 
się geologią, z czym wiązały się wy-
jazdy z kolegami, cieszyłam się, że 
pooddycha innym powietrzem i po-
rozmawia z kimś innym. Ja z kolei 
z wycieczkami zwiedziłam Europę 
i Witek zgadzał się na te wyjazdy. 
Naprawdę, każde z nas realizowa-
ło swoje marzenia. Wydaje mi się, 
że to jest klucz. 

Pan Witold dodaje, że ważne by 
się wzajemnie nie ograniczać. 

Nie mówią do siebie wymyślo-
nymi zdrobnieniami. Każde z nich 
czyta inne książki, w kuchni rzą-
dzi pan Witold, który lubi gotować. 
Pani Julianna niekoniecznie, więc 
zajmuje się dbaniem o porządek. 
Mają wspólne upodobania muzycz-
ne, oboje śpiewają w Chórze Cho-
pin. Zawsze mają o czym rozma-
wiać i po 50 latach bycia razem nie 
nudzą się ze sobą. (jrs)

NASZE MIEJSCE NA ZIEMI 

Jak dwie połówki jabłka

 Fot. Magdalena Siejka 
▲ 22 sierpnia tego roku Julianna i Witold Woźniakowie obchodzili
50. rocznicę ślubu.

- Malowanie to pasja, która zawsze we mnie była, ale przed emeryturą nie miałem kiedy się jej poświęcić - tak Jerzy Przyniczka 
tłumaczy swój późny wystawowy debiut. Jego obrazy jakiś czas temu pojawiły się w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie.

Jeszcze do niedawna w jego ży-
ciu obok rodziny, dużo miejsca zaj-
mowała praca zawodowa. Były też 
inne pasje. Kiedy Jerzy Przyniczka 
został emerytem znalazł czas na ma-
lowanie obrazów. 

- Trzy lata temu dzieci podaro-
wały mi psa, który miał mi złago-
dzić okres przejściowy między życiem 
zawodowym a emeryturą, a potem 
w prezencie od córki dostałem farby 
akrylowe. Chciała żebym coś nama-
lował. Pierwszy obraz - uważam, że 
trochę nieudolnie, przedstawiał mo-
jego psa, potem zacząłem malować 
dla wnuków. W końcu zaczęły się 
pejzaże. Dużą inspiracją okazała się 
setna rocznica odzyskania niepodle-
głości przez Leszno, a że w mieście 
mamy piękne zabytki, kilka z nich 
przeniosłem na płótna. W moim ma-
larstwie była również abstrakcja, 
bo w niej można lepiej wyrazić sie-

bie. Pokazałem to w pracach, które 
powstały pod wpływem, nie mówię 
pandemii, ale zarazy koronawirusa. 
Obrazy trafi ły do jednego ze szpita-
li poza Lesznem. 

Pan Jerzy podjął również próbę 
rysowania ołówkiem. Wykonał dwa 
rysunki i na tym skończył, ale że się 
spodobały, szybko trafi ły w inne ręce. 

- A ja wróciłem do sztalug i akry-
lu. 

O swoim warsztacie pan Jerzy 
opowiada: 

- Kiedy staję przed sztalugą widzę 
jak obraz mógłby wyglądać, chociaż 
ta wizja w trakcie malowania ulega 
skorygowaniu. Często jestem nieza-
dowolony z efektu, a jednak inni mó-
wią, że im obrazy się podobają. 

Malowanie przynosi uspokojenie. 
- Miałem taki moment w życiu kie-

dy odczuwałem duży stres. Malowa-
nie pomagało mi go odreagowywać. 

W moim malarstwie emocje odgry-
wają rolę, dla negatywnych to wła-
śnie jest wentyl. 

J. Przyniczka przyznaje, że szuka 
swojej drogi w sztuce. 

- I nie wiem co będzie na jej końcu. 
Obrazy zbierają dobre oceny. Nie 

ma się co dziwić, że szybko się „roz-
chodzą”. 

- Niektóre podarowałem znajo-
mym, niektóre są poza granicami 
kraju. Ze stu trzydziestu namalowa-
nych, w domu niewiele obrazów mi 
zostało. 

Mimo to udało się zorganizo-
wać mini wystawę w Bibliotece Ra-
tuszowej. 

- Zaczęło się od mojej wizyty 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
w której zostawiłem obraz. Potem 
zaczęła się pandemia i dopiero po 
trzech miesiącach zatelefonowałem 
z pytaniem o moje płótno? Z drugiej 

strony postawiono pytanie, czy ob-
razów jest więcej? 

Tak właśnie pan Jerzy zadebiu-
tował z wystawą. Sześć prac pod 

wspólnym tytułem „Klimaty lesz-
czyńskie” wystawiono w Biblio-
tece Ratuszowej. 
 (jrs)

Nigdy nie jest za późno na debiut

 Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲ Jerzy Przyniczka do Biblioteki Ratuszowej wstawił kilka obrazów, dla 
których inspiracją była architektura Leszna.
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20 września tego roku Krystyna Lasek skończyła 74 lata, ale sił witalnych mogą jej pozazdrościć młodsi.
Krystyna Lasek w swoim 

domu na Zaborowie powitała nas 
z uśmiechem. Zaprosiła do środ-
ka, by przy aromatycznej kawie 
opowiedzieć co ją cieszy w życiu. 

- Przez prawie trzydzieści 
lat pracowałam za biurkiem, 
ale z tego powodu nie straci-
łam energii. Byłam najpierw 
kadrowcem, a pod koniec pracy 
zawodowej prezesem Spółdziel-
ni Inwalidów Jantar w Słupsku. 
Gdy dwadzieścia lat temu po-
ważnie zachorowałam, zrezy-
gnowałam z pracy. Mam pew-
ne dolegliwości, ale mówi się 
trudno. 

Ze Słupska pani Krystyna 
przeprowadziła się do Leszna. 

- Mąż, który był oficerem 
w wojsku, kiedyś służył w Lesz-
nie. Poza tym blisko Leszna mam 
rodzinę, stąd decyzja, by prze-
prowadzić się właśnie tutaj. 

To było w roku 1992. Pań-
stwo Lasek kupili dom na Za-
borowie. 

- Wokół nie było nic, ugór 
i trawa. A że nie umiałam zaj-
mować się ziemią, musiałam się 
tego nauczyć pilnie podpatrując 
innych. Pomału zaczęłam ob-
sadzać ogród ziołami, kwiata-
mi i krzewami. Kupowałam sa-
dzonki, pracowałam przy nich 
i doglądałam. W ogrodzie ni-

czego nie można zaniedbać. 

Na przykład cebulek mieczyków 
mam około trzech tysięcy. Jesie-
nią muszę je wykopać i zaprawić, 
by uchronić przed chorobami.

Panią Krystynę w przy-
domowych ogrodzie albo na 
ogródku działkowym, któ-
re pachną ziołami, są z mnó-
stwem kwiatów i krzewów, 
można spotkać dość wcześnie 
rano. Na spacery do lasu też 
lubi znaleźć czas.

- Jagody i grzyby zaczepiają 
mnie od wiosny.

Z lasu, ogrodu i ogródka 
działkowego nic się nie marnu-
je. Słoiki z przetworami zajmu-
ją sporo półek w piwnicy. 

- Przetwory oczywiście, że 
smakują lepiej niż kupne. Mo-
ich roślin nie pryskam, więc to 
zupełnie inne jedzenie niż to ze 
sklepów. I jest zdrowsze, jem co 
sama wyhoduję i w moim wie-

ku nie mam problemów żołąd-
kowych.

Ciągły ruch i praca w ogro-
dzie sprawiają, że:

- Chce mi się rano wstać, 
umiem się cieszyć każdym dniem 
i doceniać co dostałam "z góry". 
Uważam, że w życiu trzeba być 
do tańca i do różańca. 

Pani Krystyna podkreśla, że 
kieruje się zasadami wyniesio-
nymi z rodzinnego domu. 

- Moja mama, która ciężko 
pracowała i zajmowała się do-
mem, mnie i pięcioro mojego 
rodzeństwa wychowała na po-
rządnych ludzi. Ja, która by-
łam najstarsza, miałam wie-
le obowiązków. Pomagałam 
mamie opiekując się młod-
szym rodzeństwem. Z domu 
wyszłam mając osiemnaście 
lat. Ciężką pracą doszłam do 
tego co mam. 

Wartości, które pani Krysty-
na wyniosła z domu, przekaza-
ła swoim dzieciom. Jest dum-
na z tego do czego doszli cór-
ki i syn. 

Pani Krystyna zachęca 
wszystkich, by uśmiechali się 
do siebie. 

- Bo ile na tym świecie żyje-
my? Ilu odchodzi przedwcze-
śnie? Nie ma co się ze sobą 
gryźć. Rodzina musi się trzy-
mać razem. 

W życiu pomaga także szcze-
rość.

- Chociaż czasami trzeba za-
milknąć, zwłaszcza gdyby z tego 
co się powie miałoby wyjść coś 
złego.

 (jrs)

NASZE MIEJSCE NA ZIEMI

Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲ Pani Krystyna ma pięć wnuczek i jednego wnuka. Do zdjęcia pozuje z najmłodszą wnuczką, 2-letnią Izabelą.

Zamiłowanie do aktywności fizycznej Wernera Doliwy z  Leszna mocno 
uaktywniło się po przejściu na emeryturę. Jest bardzo sprawnym 
organizatorem, toteż w ciągu roku spina w całość kilka ciekawych imprez.

W tym roku grupa Wernera Do-
liwy zaliczyła już spływy kajako-
we po Baryczy, Odrze i Warcie. 
Wiosną wspólnie z ekipą czytelni-
ków gazety „ABC” planowała po 
raz drugi popłynąć pięknym, a na-
dal mało popularnym szlakiem ka-
jakowym z Osiecznej do Kościa-
na, jednak plany pokrzyżowały 

epidemiczne obostrzenia. Dru-
gą gałęzią zainteresowań tej eki-
py jest turystyka górska. Zaliczy-
li już większość polskich szczy-
tów, także Rysy, które zdobyli od 
słowackiej strony. W tym roku, 
pomiędzy kajakowymi spływami 
spędzili kilka dni w Tatrach, zali-
czając wiele nowych tras. 

Grupa miłośników turystyki 
z liderem posiadającym smykał-
kę do spraw organizacyjnych, to 
idealne rozwiązanie dla jej człon-
ków, gdyż samodzielne zrealizo-
wanie wyjazdu z ambitnym pro-
gramem byłoby bardzo trudne, 
a w przypadku spływu kajakowe-
go zmontowanie grupy jest nie-
malże koniecznością.

Pan Werner skończył już 80 
lat, ale kondycji fi zycznej i pogo-
dy ducha mogłoby pozazdrościć 
mu wielu znacznie młodszych. 
Nie szczędzi sobie ruchu. Jeśli 
nie ma innych wyjazdów, w każ-
dą niedzielę o godz. 10 zjawia się 
na polanie w Karczmie Borowej, 
aby z grupą pasjonatów turysty-
ki rowerowej zaliczyć kilkadzie-
siąt kilometrów malowniczymi 
trasami naszego regionu. Spo-

tkać go można w wielu innych 
miejscach, gdzie trzeba się trochę 
zmęczyć. Lubi sprawdzić swoją 
formę w organizowanym przez 
leszczyński AZS PWSZ Teście 
Coopera, czy potańczyć podczas 
zajęć sekcji tanecznej Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. 

Werner Doliwa uważa, że każ-
dy dzień jest dla niego bardzo cen-
ny. Żadnego, a szczególnie tego 

pogodnego weekendowego stara 
się nie zmarnować i zaliczyć wy-
prawę, która dostarczy mu nowych 
wrażeń. To człowiek, którego war-
to podpatrywać, aby nauczyć się 
czerpać z życia co najpiękniejsze. 

Jego pasją jest również foto-
grafowanie, dlatego obszerne re-
lacje z każdej większej wyprawy 
można obejrzeć na jego profi lu na 
Facebooku. (JAC)

Fot. (2x) J. Kuik 
▲ Ekipa Wernera Doliwy stara się popularyzować piękny, ale trochę mało 
popularny szlak kajakowy z Osiecznej do Kościana.

▲ Werner Doliwa potrafi  korzystać z aktywności fi zycznej w bliskości 
natury.

Trzeba się uśmiechać do siebie i ludzi

Cenny jest każdy dzień
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Niezależnie od wieku o zęby trzeba dbać, z czym wiążą się codzienna higiena jamy ustnej i regularne wizyty u stomatologa.
Wraz z przybywaniem nam lat, 

ciało zaczyna się starzeć. Starzeją 
się także zęby.

- Z wiekiem zęby potrzebują 
częstszej ingerencji stomatologicz-
nej - tłumaczy nasz rozmówca, le-
karz dentysta Jędrzej Molicki. - Zęby 
starzeją się tak samo jak całe ciało. 
Po prostu się zużywają, bo przecież 
w ciągu życia wykonujemy miliony 
ruchów szczęką związanych z prze-
żuwaniem pokarmów. Z tego po-
wodu zęby  ścierają się. Poza tym 
z upływem lat zmieniają się także 
dziąsła. Po 30. roku życia zaczy-
na się proces rozchodzenia się zę-
bów, powstają przerwy, a jeśli ktoś 
ma ubytki w uzębieniu, tym bardziej 
będą widoczne. Uważam jednak, 
że dbałość o higienę jamy ustnej i 
zdrowe odżywianie na pewno spo-
wodują, że własne zęby będą nam 
długo służyć.

Wizyty kontrolne w gabinecie sto-
matologicznym powinny być regu-
larne, co pół roku, ale seniorzy po-
winni je planować nawet co 3 mie-
siące.

- Nie bez znaczenia jest styl życia. 
Stres nie jest przyjacielem zębów. Pod 

jego wpływem niektórzy nieświado-
mie zaciskają lub zgrzytają zębami. 
Zdarza się to także podczas snu - wy-
jaśnia J. Molicki. -  Przeciążanie zę-
bów powoduje ścieranie szkliwa, pę-
kanie zębów, w najgorszych przypad-
kach, zdarzają się złamania.

Kondycja zębów ma też wpływ na 
ogólny stan zdrowia. Wiele chorób 
ogólnoustrojowych, które pozornie 
nie są związane z zębami, takich jak 
choroby zatok, serca, stawów, może 
mieć częściowo podłoże stomato-
logiczne. Osteoporoza jest również 
chorobą, która wiąże się z kondycją 
zębów. Zastosowanie leków prze-
ciwbólowych i przeciwzapalnych do-
stępnych bez recepty nie rozwiązuje 
problemu, a wręcz pogarsza stan, leki 
te są bardzo niekorzystne dla wątroby
i nerek. Brak dolegliwości bólowych 
albo fakt, że nie dzieje się nic nie-
pokojącego, nie powinny zwalniać
z kontroli u dentysty.

Lekarz stomatolog J. Molicki 
zwraca również uwagę, że nie wol-
no zapominać o martwych zębach, 
ponieważ mają one wpływ na zdro-
wie całego organizmu. Z wiekiem 
być może wymagają usunięcia, tak 

samo jak zęby niedoleczone czy le-
czone wiele lat temu. Często na zdję-
ciu RTG widać zmianę, tak zwaną 
ziarninę, która „sieje” na cały orga-
nizm. Stany zapalne dziąseł czy pa-
radontoza muszą być leczone, bo 
również mogą być przyczyną cho-
rób ogniskowych. Podczas badania 

stomatolog może zauważyć zmia-
ny w jamie ustnej, na przykład no-
wotworowe.

- To nie zdarza się często, ale jed-
nak odnotowujemy takie przypadki. 
Jeśli o chorobach mowa, leki na aler-
gię czy antybiotyki mogą też być przy-
czyną próchnicy, dlatego tak waż-

na jest właściwa higiena jamy ust-
nej. Zęby szczotkujemy co najmniej 
dwa razy dziennie, zalecane jest sto-
sowanie nici dentystycznych, płynów 
do płukania jamy ustnej oraz iryga-
torów dentystycznych, które dokład-
nie wyczyszczą szczeliny międzyzę-
bowe. O higienę jamy ustnej muszą 
szczególnie dbać osoby, które mają 
uzupełnienia protetyczne oraz pro-
tezy, które nie służą na długie lata.
Na pewno wymagają skontrolowania 
i wymiany co jakiś czas.

Dbając o zęby warto unikać gazo-
wanych i słodkich napojów, papiero-
sów i alkoholu. Słodyczy nie musimy 
wyrzucać z diety, ale ograniczajmy 
spożywanie ich w nadmiarze.

- Ci, którzy przez kilka lat szero-
kim łukiem omijają nasze gabine-
ty nie mogą się spodziewać, że je-
śli w końcu trafi ą na fotel, wyleczą 
zęby podczas jednej wizyty. Naj-
gorsze co można zrobić to odpu-
ścić stomatologa. Zapewniam, znie-
czulenia są coraz lepsze, stosujemy 
coraz nowocześniejsze procedury,
a to po to, by zminimalizować ne-
gatywne odczucia pacjentów
- podkreśla J. Molicki. (jrs)

Regularnie odwiedzajmy gabinety stomatologiczne

 Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲ Stomatolog Jędrzej Molicki: - O zęby należy dbać niezależnie od wieku.

Kobiece piersi - ich kształt, wielkość i jędrność - zmieniają się, co panie powinny 
brać pod uwagę dobierając bieliznę. Jeśli mają wątpliwości czy noszą właściwy 
rozmiar stanika, warto by skorzystały z porady brafi tterki.

Sporo kobiet kupując biustono-
sze kieruje się tylko ich fasonem, 
a nie zawsze będzie pasował do 
każdego rodzaju biustu, bo jak pod-
kreśla brafi tterka Sylwia Popielas, 
nie ma dwóch kobiet o takich sa-
mych piersiach. Częstym błędem 
jest kupowanie stanika w niewła-
ściwym rozmiarze i o źle dobra-
nej konstrukcji. Jeśli pani w wieku 
lat 20 nosiła 75 C, na pewno mając 
lat 50. nie będzie miała tego same-
go rozmiaru. 

- Biust zmienia ciąża i karmie-
nie piersią. Przybywa nam kilogra-
mów, albo nasza waga spada, wraz 
z wiekiem piersi tracą jędrność. 
To wszystko powoduje, że od czasu 
do czasu, trzeba jednak zweryfi ko-
wać rozmiar i fason stanika z rze-
czywistością - tłumaczy Sylwia 
Popielas, współwłaścicielka Salo-
nu Doboru Bielizny S&R Popie-
las w Lesznie. - By utrzymać wize-
runek ładnego biustu kobiety po-
winny mieć dobrze dobrane staniki. 

Wśród często popełnianych błę-
dów jest luz w obwodzie pod biu-
stem, który powoduje, że piersi 
nie znajdują się w odpowiednim 
miejscu. 

- Niestety wśród pań pokutują 
długoletnie przyzwyczajenia - uwa-
ża S. Popielas. - Biustonosz musi być 
tak dopasowany, by leżał perfekcyj-
nie, jednocześnie nie powodował 
dyskomfortu. 

S. Popielas poleca staniki z fi sz-
binami, które służą dobremu ułoże-
niu piersi w miseczkach. 

- Niektóre panie obawiają się 
fi szbin, bo mają złe doświadcze-
nia, ale współczesne usztywnie-
nia stanika nie mają nic wspólne-
go ze stosowanymi kiedyś drutami. 
Obecne fi szbiny są elastyczne i pla-
styczne, dopasowują się do piersi.
Nie mogą wbijać się w ciało, szcze-
gólnie w okolicach węzłów chłon-
nych pod pachami. Co bardzo ważne, 
fi szbiny odciążają ramiona i kręgo-
słup, zwłaszcza przy dużych piersiach. 

Tu istotna uwaga. Panie powin-
ny zwrócić uwagę na ramiączka 
stanika, by nie uciskały ramion. 

- Niektóre panie przez lata no-
sząc źle dobrane staniki wypraco-
wały sobie defekt w postaci zagłę-
bień w miejscu ramiączek, bo przy 
dużym obwodzie, biust zamiast 
wesprzeć się na nim, wspiera się 
na ramionach. 

Pomóc mogą silikonowe pod-
kładki pod ramiączka. 

S. Popielas kobietom o dojrza-
łych biustach doradza noszenie sta-
ników zabudowanych od góry, aby 
przy ruchach ciała, piersi mniej ję-
drne albo obfi te nie wysuwały się 
z miseczek. 

- Sylwetka będzie dobrze i szczu-
pło wyglądała we właściwym roz-
miarze biustonosza. Takiego efek-
tu nie osiągniemy w staniku za 
małym i za nisko noszonym. Doty-
czy to również pań z bardzo mały-
mi piersiami. Biustonosz ma swo-
ją rolę i funkcję, obojętnie czy na 

duży czy mały biust, ale jest po-
trzebny. Piersi mają wypełniać sta-
nik, nie mogą być w nim ściśnięte 
i zniekształcone. 

Bardzo ważne jest zebranie 
piersi. 

- Panie na pewno zwracają 
uwagę na przystanikowe fałdy, 
choć trudno to sobie wyobrazić,
to są także piersi. Ruchem ręki 
należy fałdy zagarnąć w kierunku 
klatki piersiowej i podnieść całość 
na odpowiednią wysokość. 

W przypadku pań po mastekto-
mii czy innych zabiegach, brafi t-
terka może dobrać staniki zgod-
nie z zaleceniami lekarza.

Właściwy rozmiar stanika po-
zwoli na głęboki oddech, czego 
nie zrobimy mając piersi dociśnię-
te do przepony. Ponadto ściśnię-
cie biustu uwidacznia mniej ela-

styczną skórę dekoltu. Za mały 
biustonosz może być przyczyną 
bólu piersi. 

Jeszcze uwaga do pań uprawia-
jących sport. Na trening nie nada-
je się stanik noszony na co dzień, 
trzeba go zmienić na bieliznę spor-
tową, ale ważne, by nie zadziałała 
jak bandaż elastyczny, dociskając 
biust do klatki piersiowej. 

Bardzo ważne jest utrzymanie 
higieny staników. Wprawdzie pro-
ducenci zalecają pranie ręczne, 
ale S. Popielas uważa, że biusto-
nosz można również wyprać 
w woreczku i w pralce ustawionej 
na program do delikatnej odzieży. 

Może więc zamiast kilku źle 
dopasowanych biustonoszy, war-
to mieć jeden, ale mając pewność, 
że jest we właściwym rozmiarze.
 (jrs)

Nawet jeden,
ale we właściwym
rozmiarze

 Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲ Brafi tterka Sylwia Popielas zachęca kobiety, by poświęciły nieco czasu 
na dobór właściwego biustonosza dla siebie. 
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Wirusy były, są i będą, a najchętniej inicjują stan chorobowy w organizmach mających osłabiony układ immunologiczny. W takiej sytuacji 
wspaniałym przyjacielem i obrońcą może okazać się tylko na pozór zwykły burak.

Burak w każdej postaci - na 
surowo, gotowany, czy kiszony
- wzmacnia odporność organizmu 
na choroby, a zwłaszcza pochodze-
nia wirusowego, dlatego powinien 
stać się ważnym warzywem w każ-
dym domu. 

Wspaniale regeneruje organizm, 
wzmacnia jego odporność i co czę-
sto wykorzystują sportowcy, w re-
welacyjny sposób pomaga on krwi 
transportować tlen z płuc do mięśni. 

Osoby często spożywające bu-
raczki powinny też zaobserwo-
wać wzrost sił witalnych, dlate-
go soczek z kiszonych buracz-
ków zamiast wina lub szampana 
podczas kolacji we dwoje jest jak 
najbardziej wskazany (jednak nie 
tak skuteczny jak sok z kiszone-
go selera). 

Buraki świetnie przeciwdziała-
ją anemii. Powszechnie mówi się 
też o ich działaniu przeciwnowo-
tworowym, antymiażdżycowym, 
przeciwzapalnym i przeciwwiru-
sowym. Szczególnie silnie działa 

sok z surowych oraz z kiszonych 
buraków. W przypadku wypicia du-
żej ilości soku przez osoby mające 
„nieporządek” w układzie pokar-
mowym może dojść do przeczysz-

czenia. Organizm szybko przyzwy-
czai się do codziennej porcji soku.

Przygotowanie sałatki z gotowa-
nych lub surowych buraczków jest 
dość proste. Może mniej powszech-

ne jest ich kiszenie, dla pozyskania 
smacznego i rewelacyjnego w swym 
działaniu na organizm soku. Zaki-
szenie buraków trwa chwilę.

Wystarczy ułożyć w słoju lub 
w kamionkowym naczyniu (zale-
ca się wcześniejsze jego wyparze-
nie) dobrze umyte lub obrane i po-
krojone buraki. Na litrowy słoik do-
dać należy 2 ząbki czosnku, 2 liście 
laurowe, po kilka ziarenek ziela an-
gielskiego i pieprzu, wszystko zalać 
wodą z solą (łyżka na litr).

Aby przyspie-
szyć fermenta-
cję można do-

d ać  k a w a łe k 

skórki chleba upieczonego na za-
kwasie, kieliszek kwasu chlebo-
wego lub trochę soku z poprzedniej 
partii kiszonych buraków czy in-
nych warzyw. Kisząc buraki w ka-
mionce należy je docisnąć talerzy-
kiem, aby nie pleśniały. 

W ciepłym pomieszczeniu sok 
powinien być gotowy mniej wię-
cej po pięciu dniach. Można wte-
dy zlać go do butelki i wstawić do 
lodówki. 

Buraki są też smaczne, ale moż-
na je ponownie zalać solanką. Dru-
ga partia soku jest już jednak nieco 
mniej smaczna, a buraki wtedy na-
leży już wyrzucić.  (JAC)

Smaczny pogromca wirusów

 Fot. J. Kuik
▲ Podczas kiszenia burak oddaje do soku całe swoje wewnętrzne bogactwo, 
które we wspaniały sposób wzmacnia organizm. Szczególnie jesienią, kiedy 
pomaga pokonać bardziej „zuchwałe” w tym okresie wirusy.

Piramida żywieniowa - dlaczego warto stosować się do jej zasad? Wyjaśnia nam to dietetyk Kinga Markowska.

- Co jest podstawą piramidy ży-
wieniowej? 

- WODA. Ale zapotrzebowanie na 
nią jest uzależnione od stanu zdrowia, 
bo na przykład osoby, które mają pro-
blemy z nerkami, na pewno muszą 
intensywnie nawadniać organizm. 
Z doświadczenia wiem, że seniorzy 
nie chcą pić dużych ilości wody, bo 
to wiąże się z częstym korzystaniem 
z toalety. Blokadę mają również oso-
by, szczególnie panie, które mają pro-
blem z nietrzymaniem moczu. 

- Kilka fi liżanek kawy czy her-
baty albo szklanka wody dla uga-
szenia pragnienia wypite w ciągu 
dnia, chyba nie o to chodzi? 

- Kawa i herbata odwadniają orga-
nizm i powodują częstsze korzysta-
nie z toalety. Poza tym wypijając jed-
ną kawę wypłukujemy z organizmu 
dwie szklanki wody. Dlatego nale-
ży pić do półtora litra wody dzien-
nie, dobrze z dodatkiem elektrolitów, 
które uzupełnią sód i potas. Woda po-
winna być niegazowana. Gazowana 
jest niekorzystna przy problemach 
żołądkowo-jelitowych. 

- Kolejne w piramidzie żywie-
niowej są...

- PRODUKTY ZBOŻOWE, 
z pełnego przemiału czyli ciemne 
pieczywo, makarony i ryże, płat-
ki owsiane, jęczmienne lub jagla-
ne. Dostarczają organizmowi błon-
nik, który znakomicie pomaga przy 
kłopotach z wypróżnianiem się. Za-
miast kanapek na śniadanie pole-

cam zjedzenie płatków owsianych 
z jogurtem, mlekiem, kefi rem lub 
maślanką, z dodatkiem owoców 
sezonowych, które są źródłem an-
tyoksydantów (witamin A, C i E), 
a te przeciwdziałają starzeniu się. 
Produkty mleczne są najlepszym 
źródłem wapnia, co ma znaczenie 
w przypadku problemów z osteopo-
rozą. Warto jednak sprawdzić na 
etykiecie czy taki produkt nie za-
wiera zbyt dużej ilości tłuszczu, do-
brze by miał żywe kultury bakterii. 
Zdaję sobie sprawę, że dużo osób 
starszych nie toleruje produktów 
mlecznych, ale przecież w ofercie 
sklepów są także takie bez lakto-
zy. Nie doradzam owoców suszo-
nych. Jeśli kilka śliwek czy moreli 
ma zastąpić batonik albo ciastko to 
tak, ale ze względu na dużą zawar-
tość cukru nie są dobrym dodatkiem 
do owsianki. Do tego orzechy. Je-
śli ktoś ma problemy z uzębieniem 
lub przełykaniem można je zmielić 
przed zjedzeniem. 

- Owoce pani wymieniła, a wa-
rzywa? 

- W piramidzie żywieniowej znaj-
dują się zaraz nad produktami zbożo-
wymi. W diecie WARZYW, szcze-
gólnie gotowanych, powinno być 
więcej niż owoców. Ale nie mam na 
myśli góry ziemniaków na talerzu. 
Jedzmy sałatki, warzywa niech będą 
głównym składnikiem kanapek. 

- Czego jeszcze nie może za-
braknąć w diecie? 

- RYB, które powinno się jadać 
raz w tygodniu. MIĘSO również, 
ale jego spożycie ograniczmy do 
dwóch, trzech razy na tydzień. Od-
radzam mięso wieprzowe. Jeśli mię-
so to niech będzie gotowane, pieczo-
ne, grillowane lub duszone. Smażo-
ne i w panierce doradzam wykreślić 
z codziennej diety. Jeśli jednak sma-
żymy mięso nie róbmy tego na smal-
cu czy margarynie, wybierzmy olej. 
Dodam, że zawiera on witaminę E, 
a ona wpływa dobrze na skórę, pa-
znokcie i włosy. 

- Dziennie ile ma być posiłków? 
- Osoby starsze mają tendencje 

do jedzenia rzadko i do syta, a le-
piej zjeść pięć posiłków dziennie, 

najlepiej o stałych porach dnia, 
dostosowanych do trybu życia. 
Zdarza się, że osoby starsze mają 
zmniejszone łaknienie z powo-
du słabszego odczuwania zapa-
chu i smaku, jedzą więc tylko po 
to, by zaspokoić głód. To problem 
i zalecałabym konsultację z leka-
rzem. To tego samego zachęcam 
także w przypadku sięgania po su-
plementy diety, nie można z nimi 
przesadzić. 

- Co z aktywnością fi zyczną?  
- Nie wolno o niej zapominać. 

Nie szukajmy wymówek. Spacer 
czy kilka minut na rowerze stacjo-
narnym dziennie pomoże zachować 
sprawność. 

- Jak się przestawić na zdro-
wą dietę? 

- Najlepsza będzie metoda 
małych kroków, i nic na siłę. Je-
śli senior będzie się trzymał za-
sad ustalonych przed dietety-
ka na pewno zauważy zmiany - 
na skutek zdrowego odżywiania 
poprawią się jego wyniki badań, 
być może niektórzy będą mogli 
zmniejszyć dawki leków, oczy-
wiście w konsultacji z lekarzem. 
Moi pacjenci seniorzy wskazują 
w badaniach na spadek choleste-
rolu, poziomu cukru, trójglice-
rydów, zmniejszenie otłuszcze-
nia wątroby. 

- Niektórzy myślą, że do die-
tetyka idzie się tylko wtedy gdy 
chce się schudnąć. 

- Równie ważne jest zdrowie. 
Moimi pacjentami byli seniorzy, 
którzy zaproszenie na spotka-
nie z dietetykiem dostali w for-
mie prezentu. Przypominam so-
bie historię pani, której wnuczka 
wykupiła wizytę u mnie. Pacjent-
ka była po operacji wszczepienia 
endoprotezy, a że miała problemy 
z nadwagą była obawa o stan dru-
giego stawu biodrowego. Ubytek 
ośmiu kilogramów spowodował, 
że kręgosłup został odbarczony. 
Uważam, że nie należy się wsty-
dzić wizyty u dietetyka. Nie cho-
dzi tylko o chudnięcie, ale także 
o zdrowie i lepszą kondycję.

 (jrs)

Co jeść dla zdrowia i dobrego samopoczucia?

 Fot. J. Rutecka-Siadek 
▲Dietetyk Kinga Markowska: - W diecie nie chodzi tylko o schudnięcie, 
ale także o zdrowie, komfort życia i utrzymanie ciała w formie.

Wnętrze buraka to prawdziwa skarbnica witamin A, 
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, C oraz potrzebnych dla pra-
widłowego funkcjonowania organizmu pierwiastków. 
Są to żelazo, potas, magnez, wapń, fosfor, miedź, 

chlor, cynk, fl uor, bor, lit, molibden, sód, mangan, ko-
balt, a także bardzo rzadkie pierwiastki jak rubid i cez. 
Posiada spore ilości kwasu foliowego, a ponadto cukry, 
białka, biofl awonidy, karoten i betaninę.
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Panująca na całym świecie epidemia koronawirusa wymusiła na nas wszystkich zmiany w stylu życia i ograniczyła osobiste kontakty. 
Sytuacja ta przyczyniła się między innymi do dynamicznego rozwoju usług realizowanych bezkontaktowo, przez Internet lub 
telefonicznie, również w sferze opieki zdrowotnej.

Właściwie nie tak dawno, bo 
w czasach sprzed choroby Co-
vid-19, prawie nie wyobrażaliśmy 
sobie otrzymania recepty bez od-
wiedzenia przychodni, czy konsul-
towania z lekarzem przez czat vi-
deo swoich objawów i wątpliwo-
ści, a dziś możemy bez wycho-
dzenia z domu i przesiadywania 
w chmurze zarazków w poczekalni 
załatwić część spraw u lekarza czy 
pielęgniarki online. Z jednej stro-
ny to wygoda, a z drugiej koniecz-
ność z uwagi na bezpieczeństwo 
zdrowotne nasze i innych. War-
to więc poznać zalety bycia „e-pa-
cjentem”, pamiętając przy tym, że 
nadal jesteśmy po prostu pacjenta-
mi, którzy - jeśli tylko stan zdrowia 
tego wymaga - mają prawo do wi-
zyt osobistych, zabiegów, operacji, 
rehabilitacji. Wszystkich usług me-
dycznych przez Internet czy telefon 
wykonać się nie da, ale jeśli można 
sobie ułatwić korzystanie ze służby 
zdrowia, ograniczając tym samym 
ryzyko zarażenia koronawirusem, 
to warto poświęcić trochę czasu na 
zapoznanie się z dostępnymi uła-
twieniami i zacząć z nich korzystać. 

Na początek wchodzimy na 
stronę internetową pod adresem: 
www.pacjent.gov.pl. To serwis in-
ternetowy Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia, 
co oznacza, że zawiera tylko spraw-
dzone i rzetelne informacje. 

Tutaj znajdują się:
1) Baza aktualnych informacji

o usługach e-zdrowia, profi laktyce, 
chorobach, praktyczne porady, fi lmy 
edukacyjne. 

2) Zakładka „E-wizyta”: usłu-
ga powstała z myślą o tych pacjen-
tach, którzy nie mogą w danej 
chwili skontaktować się ze swo-
im lekarzem rodzinnym lub pie-
lęgniarką; jest dostępna 24 go-
dziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
czyli po prostu cały czas. Podczas 
e-wizyty skonsultujemy niepokoją-
ce objawy, omówimy wyniki badań
(np. poziom cukru, ciśnienie tętni-
cze), otrzymamy e-receptę na leki, 
które przyjmujemy, czy e-zwolnie-
nie, jeśli będzie taka potrzeba. W za-
kładce tej umieszczono dokładną 
i czytelną instrukcję, jak zacząć ko-
rzystać z e-wizyty.

3)Zakładka „Na ratunek”: tutaj 
znajdziemy informacje, jak i gdzie 
szukać szybkiej pomocy w punk-
tach nocnej i świątecznej pomocy 
zdrowotnej (tzw. „wieczorynkach”), 
Izbach Przyjęć, Szpitalnych Oddzia-
łach Ratunkowych (SOR), jak we-
zwać karetkę pogotowia, a także 
gdzie szukać punktów nocnej i świą-
tecznej pomocy stomatologicznej. 

4) Zakładka „Profilaktyka”:
to przede wszystkim przegląd pro-
gramów profi laktycznych fi nanso-
wanych przez Narodowy Fundu-
szu Zdrowia i Ministerstwo Zdro-

wia. Znajdziemy tutaj opis każde-
go programu, zasady udziału, a tak-
że miejsca gdzie można poddać się 
badaniom. Pamiętajmy, że program 
profi laktyczny jest zawsze konstru-
owany z myślą o wybranej grupie 
osób, która ze statystycznego punk-
tu widzenia jest najbardziej zagrożo-
na zachorowaniem na daną chorobę. 
Dla pozostałych osób, niebędących 
w grupie ryzyka, badania, które wy-
konuje się w ramach programów są 
również dostępne i bezpłatne w ra-
mach NFZ, ale na wskazanie lekarza. 

W zakładce „Profi laktyka” znaj-
dziemy także informacje o zdro-
wym odżywianiu i skorzystamy 
z bezpłatnych porad dietetyka 
online. Dietetyk może objąć nas 
również długofalową opieką i ra-
zem z nami ustalać zasady dobre-
go i zdrowego odżywiania, które 
jest podstawą zdrowego życia. Tym, 
którzy chcą zrzucić zbędne kilogra-
my, pomoże kontrolować proces 
odchudzania. Centrum dietetycz-
ne online jest dostępne cały czas, 
umawiamy wizytę i rozmawiamy 
z domu, bezpłatnie. 

W tej samej zakładce umiesz-
czono także praktyczne informa-
cje o szczepieniach. Możemy tak-
że sprawdzić, które szczepienia są 
obowiązkowe i podejrzeć aktualny 
kalendarz. 

5) Zakładka „Ochrona zdro-
wia”: zawiera informacje o tym jak 

zorganizowany jest system opie-
ki zdrowotnej w Polsce, jak ko-
rzystać z usług placówek, które 
leczą w ramach NFZ. Zamiesz-
czono tutaj również prawa pacjenta 
i wyszukiwarkę placówek, które le-
czą w ramach umowy z funduszem 
wraz z pierwszym wolnym termi-
nem przyjęcia.

6) Zakładka „Internetowe Kon-
to Pacjenta” (IKP): to bezpłatne na-
rzędzie jest dostępne dla każdego, 
kto korzysta z usług w ramach NFZ. 
Obecnie ponad 2 miliony osób ma 
dostęp do swojego konta, a mamy 
nadzieję, że będzie ich coraz wię-
cej, ponieważ IKP to same zalety:

- szybko i bezpiecznie spraw-
dzisz informacje o zdrowiu swo-
im, swoich dzieci (do 18. roku życia) 
lub osoby, która nas do tego upoważ-
niła. Są tu gromadzone informacje 
o wszystkich usługach zrealizowa-
nych od 2008 roku w ramach NFZ 
(wizyty, operacje, itp.) wraz z ich 
kosztem. Sprawdzisz także, jakie 
recepty zrealizowałeś po 1 stycz-
nia 2019 roku (również papierowe), 

- otrzymasz e-receptę poprzez 
sms lub mailem, wystarczy, że po-
dasz swój numer telefonu lub ad-
res mailowy. Przy każdej otrzyma-
nej e-recepcie będzie także zapisane 
dawkowanie leków (do tej informa-
cji możesz zawsze wrócić), 

- wykupisz leki z recepty w róż-
nych aptekach nie tracąc refun-
dacji, 

- odbierzesz kolejną e-receptę 
bez wizyty w gabinecie (w przypad-
ku choroby przewlekłej i po konsul-
tacji, np. telefonicznej, z lekarzem), 

- udostępnisz bliskiej osobie 

lub lekarzowi informację o sta-
nie zdrowia i historię przepisanych 
leków. 

W zakładce znajdziemy szcze-
gółową i czytelną instrukcję jak się 
logować do konta, odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania doty-
czące IKP, a także stronę pt.: „Je-
stem seniorem”, na której każdy 
senior przeczyta jak uzyskać dostęp 
do IKP i jak, krok po kroku, korzy-
stać z tej aplikacji. Osobno opisano 
także e-recepty i e-skierowania.
Te ostatnie od 8 stycznia 2021 
roku będą wystawiane tylko 
w elektronicznej formie. W ser-
wisie zamieszczono także wykaz 
miejsc, w których otrzymamy i zre-
alizujemy e-skierowanie.

Im szybciej zalogujemy się do 
swojego IKP, tym sprawniej bę-
dziemy się poruszać w aplikacji, 
która cały czas się rozwija. Coraz 
częściej załatwiamy różne sprawy 
przez Internet: płacimy rachun-
ki, robimy zakupy, kontaktuje-
my się z instytucjami, warto więc 
dołączyć do tych spraw dbałość 
o zdrowie. 

Strona www.pacjent.gov.pl
to centrum bieżących i pewnych in-
formacji; miejsce logowania do IKP 
i poradni dietetycznej; jest także wy-
szukiwarką placówek i przepisów, 
których znajomość ułatwia poru-
szane się po systemie opieki zdro-
wotnej fi nansowanej z funduszy pu-
blicznych. 

Magdalena Rozumek, 
Dział Obsługi Bezpośredniej

Wydział Spraw
Świadczeniobiorców

 WOW NFZ

Zdrowie w czasach pandemii, 
czyli „e-pacjent A.D. 2020”

Bez wychodzenia z domu można uzyskać poradę od lekarza, dbając
o bezpieczeństwo zdrowotne własne i innych. ▼ 

Fot. (2x) www.pacjent.gov.pl 
▲ E-wizyta to usługa powstała z myślą o tych pacjentach, którzy nie mogą w danej chwili skon-
taktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką. Podczas e-wizyty skonsultujemy 
niepokojące objawy, omówimy wyniki badań, otrzymamy e-receptę czy e-zwolnienie.

WARTO WIEDZIEĆ
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- Nas młodych chłopaków zarażał pasją do lotnictwa i  wielu z  moich rówieśników przy niej pozostało
- tak dh. phm. Józefa Boniaka wspomina Damian Gołembski, jeden z jego wychowanków.

W latach 90. minionego stu-
lecia Józef Boniak koordynował 
działalność lotniczą w Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

- Przy 18. Leszczyńskiej Dru-
żynie Harcerskiej działał Lotni-
czy Klub Harcerski, który pro-
wadził druh Piotr Piosicki. Za-
jęcia mieliśmy w modelarni, 
która mieściła się w piwnicy 
bloku przy ulicy Machnikow-
skiego. Byłem w szkole podsta-
wowej kiedy dołączyłem do tego 
klubu. Pamiętam, że druh Jó-
zef Boniak odwiedzał modelar-
nię - przypomina Damian Go-
łembski, naczelnik OSP Miasta 
Leszna i członek Leszczyńskie-
go Stowarzyszenia Spadochro-
niarzy Feniks. - Wśród nas byli 
tacy, którzy chcieli latać szy-
bowcami albo skakać na spado-
chronach, stąd zrodziła się po-
trzeba utworzenia drużyny lot-
niczej. To druh Józef wyszedł 
z propozycją zorganizowania 
6. Specjalnej Harcerskiej Dru-
żyny Lotniczej „RANGERS” 
im. gen. brygady Stanisława 
Sosabowskiego, która działa-
ła w latach 1995-1997. Został 
też jej pierwszym drużynowym. 
Dla nas nastolatków był jak 
drugi ojciec. Poświęcał nam 
czas i wielu rzeczy nas nauczył. 
Był sędzią strzeleckim, dlate-
go przy naszej drużynie lotni-
czej powstało Koło Ligi Obro-
ny Kraju. Większość moich ró-
wieśników dzięki druhowi Jó-
zefowi po raz pierwszy strze-
lało. Zabierał nas na strzelni-
cę do Gronówka, zdarzyło się,
że załatwiał nam wejście na 

poligon. Dla nas to było dużo.
Na zbiórki przyprowadzał spa-
dochroniarzy i pilotów. W wie-
ku 16 lat, nie mając pojęcia 
o szybowcach, składałem szy-
bowiec. Druh zabierał nas na 
wycieczki, biwaki, rajdy piesze. 
Wiele mu zawdzięczamy. 

Z harcerskich szeregów wy-
szły osoby, które późniejsze ży-
cie związały z lotnictwem, ale 
nie tylko. 

- Niektórzy zostali żołnierza-
mi, policjantami, strażakami 
czy ratownikami medycznymi. 
Myślę, że to efekt pracy wycho-

wawczej druha Józefa Boniaka, 
który uczył nas szacunku do in-
nych i przekazywał ważne war-
tości. Myślę, że gdyby nie on, 
moje życie zawodowe mogło-
by się potoczyć inaczej. 

D. Gołembski wspomina 
również, że: 

- Druh Józef Boniak praco-
wał jako mechanik lotniczy, nie 
będzie przesadą jak powiem, że 
„mieszkał” na lotnisku.

Miał wiele pasji. 
- Pływał na żaglówkach, 

działał w Lidze Obrony Kraju, 
był instruktorem prawa jazdy. 

D. Gołembski dodaje: 
- O Józefi e Boniaku mógł-

bym godzinami opowiadać. 
Łamów gazety by nie starczyło 
na wszystkie historie i wspo-
mnienia z nim związane.
Takich ludzi jak on rzadko się 
spotyka. Miał szczególną umie-
jętność przyciągania ludzi do 
siebie. Zawsze otwarty na in-
nych. Takim go zapamiętam. 

Józef Boniak był również 
członkiem Harcerskiego Kręgu 
Starszyzny „Leszczyna”.

Zmarł 5 sierpnia tego roku. 
 (jrs)

18 sierpnia tego roku zmarła Irena Wojciechowska. W  smutku pozostawiła grono przyjaciół 
z leszczyńskiej Fundacji Jesienny Uśmiech.

- Pani Irena trafiła do naszej funda-
cji za namową znajomej. Z ciekawo-
ści przyszła na jedno ze spotkań i już 
z nami została - wspomina Renata Mu-
szyńska, animator w Fundacji Jesien-
ny Uśmiech. - Należała do osób ma-
łomównych, ale na pewno wszyscy za-
pamiętamy ją z tego, że kiedy zabiera-
ła głos umiała rozbawić każdego. Mia-
ła specyficzny żart, który odpowiadał 
nam wszystkim. 

Renata Muszyńska zapamięta pa-
nią Irenę jako osobę życzliwą, ciepłą 
i serdeczną. 

- Nie sposób było jej nie lubić. Nie 
ma osoby w fundacji, której by jej nie 
brakowało.

Irena Wojciechowska nie opuszcza-
ła spotkań fundacji. 

- Przerwę robiła sobie tylko pod-
czas letnich miesięcy, kiedy więcej cza-
su spędzała poza Lesznem i z rodziną. 

Byłam z nią w kontakcie telefonicznym. 
Zawsze miło nam się rozmawiało. 

Wiadomość o śmierci pani Ireny za-
smuciła jej przyjaciół z fundacji. 

- Tego dnia na moim profilu na Face-
booku pojawiło się wspomnienie sprzed 
roku. To były zdjęcia, które zrobiłam 
pani Irenie podczas naszego spotkania 
w Górznie. Była tam na rehabilitacji. 
Rano uśmiechałam się na to wspomnie-
nie, a niestety kilka godzin później dosta-
łam wiadomość, że pani Irena nie żyje. 
Byłam zaskoczona, tym bardziej, że od 
jej córki wiedziałam, że dzień wcześniej 
tak bardzo cieszyła się z narodzin wnu-
ka. Dla nas członków fundacji odejście 
pani Ireny to wielka strata. 

Irena Wojciechowska urodziła się
8 stycznia 1947 roku, zmarła 18 sierpnia 
2020 roku. Została pochowana na cmen-
tarzu przy ul. Osieckiej. Miała 73 lata.
 (jrs)Fot. Renata Muszyńska

▲ Druh Józef Boniak - pierwszy z prawej. Zdjęcie udostępnił nam Damian Gołembski.

Pożegnaliśmy ich. Seniorów, mieszkańców Leszna
IRENA WOJCIECHOWSKA

JÓZEF BONIAK

2.07.2020 
Edward Woźniak (1932)

4.07.2020 
Henryk Mrozek (1940) 

5.07.2020 
Zygmunt Długosz (1933) 

6.07.2020 
Zygmunt Zalewski (1940) 

8.07.2020 
Wojciech Niestrawski (1931) 

Bożena Tomowiak (1946) 
Jan Banach (1947) 

11.07.2020
Władysława Gertig (1927)

Aurelia Nowak (1932)
Urszula Bajzert (1950)

13.07.2020
Eugeniusz Mikołajczak (1937) 

Bronisław Rezner (1947) 
17.07.2020 

Helena Konieczna (1929) 
Marian Okręt (1934) 

21.07.2020 
Urszula Zarzeczna (1935)

27.07.2020 
Wiesława Stachowiak (1958)

29.07.2020 
Krystyna Groblewicz (1936)

30.07.2020 
Bronisława Michalak (1928)

Zofi a Kowalska (1947) 
2.08.2020

Barbara Marszałek (1946)
3.08.2020

Halina Grzybowska (1928)
5.08.2020

Józef Boniak (1936)
Stanisław Florkowski (1948)

6.08.2020
Stanisław Ptaszyński (1930)

10.08.2020 
Maria Stanek (1926)

Krystyna Pawłowska (1953)
11.08.2020 

Maria Matuszak (1932)
13.08.2020 

Eugeniusz Ćwikliński (1946)
15.08.2020 

Weronika Sędłak (1929)
16.08.2020 

Zbigniew Kajak (1951) 
17.08.2020 

Jan Grzegorek (1947)
Krystian Maciejczak (1955) 

18.08.2020 
Kazimierz Ptak (1932)

Eugeniusz Ochociński (1941)
Bolesław Jakubiak (1940)

20.08.2020 
Gabriela Czerniakiewicz (1946)

Czesław Masztalerz (1944) 
Bolesław Kaźmierczak (1933)

21.08.2020 
Zbigniew Jakubowski (1933)

Urszula Brodziak (1951) 
24.08.2020 

Antoni Ciesielski (1936)
28.08.2020

Aleksandra Pawłowska (1957) 
30.08.2020 

Iwona Smyczek (1946)
2.09.2020 

Mirosława Kurasiak-Firlej (1951)
5.09.2020 

Henryk Rzeźnik (1948) 
11.09.2020 

Elżbieta Biernaczyk (1928)
Janina Maj (1944)



Wśród osób, które do końca października 
2020 r. prześlą na adres redakcji „ABC”
(ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno) 
prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy 3 
nagrody ufundowane przez Urząd Miasta 
Leszna.
Prosimy o podanie numeru telefonu.

OTWARTE DRZWI – kwartalnik skierowany do starszych 
mieszkańców Leszna. Wydawany na zlecenie Urzędu Miasta 
w Lesznie przez Leszczyńską Oficynę Wydawniczą – wydawcę 
tygodnika „ABC” (Leszno, ul. Słowiańska 63). Redaktor naczelny: 
Justyna Rutecka-Siadek (tel: 693-329-989 i 65  529-25-40).
Nakład 2000 egzemplarzy.
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