
Kwartalnik leszczyńskich seniorów

nr
 2

/2
01

8 

Wydawnictwo fi nansowane przez Urząd Miasta Leszna

Zaborowianiez pozytywną energią
str. 11

str. 8

Amfi teatr Czar miejsca,
którego już nie ma

Jak się nie dać oszukać
str. 5

Szachy 
- sport międzypokoleniowy str. 13

W zdrowym ciele - zdrowy duch
str. 12



2 Kwartalnik leszczyńskich seniorówZ YCIA MIASTA

Helena Nowakowska zaprojektowała logo Leszczyńskiej Rady Seniorów. Po-

przez projekt chciała powiedzieć, że senior to człowiek myślący i kreatywny, 

a także mający apetyt na życie.

Konkurs na logo LRS zapropo-
nowa  prezydent ukasz Borowiak. 
Spo ród nades anych projektów, 
komisja z o ona z cz onków rady, 
wybra a zwyci sk  prac  oraz przy-
zna a 2 wyró nienia.

Autork  logo Leszczy skiej 
Rady Seniorów jest Helena Nowa-
kowska, której projekt gra  czny zo-
sta  oparty na 3 literach - L, R, S. Ich 
elementy cz  si  tworz c symbo-
licznie kszta t:

- Roz o onych ramion radosnego 
cz owieka - t umaczy H. Nowakow-
ska. - Nad ramionami jest „czerwo-

na g owa” jako symbol my lenia 
i kreatywno ci. Dorysowa am rów-
nie  nogi - cz owieka, który mimo 
wieku jest jeszcze „rozbrykany” 
i laseczk , która symbolizuje wiek 
senioralny. 

Wyró nienia w konkursie na 
logo otrzymali: Barbara Matysiak 
i Józef Z otkowski.

Laureatka i wyró nione osoby 
spotkali si  z prezydentem uka-
szem Borowiakiem i wiceprezy-
dentem Piotrem Jó wiakiem, któ-
rzy gratulowali kreatywno ci, a tak-
e przekazali nagrody. (jrs)

Rada ma logo

Logo Leszczy skiej Rady Se-
niorów.

Laureaci konkursu na logo LRS. Na zdj ciu od lewej prezydent ukasz Borowiak, Helena Nowakowska - au-
torka zwyci skiego projektu, wyró nieni autorzy Józef Z otkowski i Barbara Matysiak, Krystyna Andrzejewska 
- przewodnicz ca jury, Agnieszki Sochacka - odpowiedzialna za polityk  spo eczn  i rodzinn  w Urz dzie Miasta 
oraz wiceprezydent Piotr Jó wiak.

Krystyna Andrzejewska i Jacek Hebisz, członkowie 

Leszczyńskiej Rady Seniorów uczestniczyli w spo-

tkaniu Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Se-

niorów w Ślesinie.

W Wielkopolsce dzia a prawie 30 rad 
seniorów - dzielnicowe, miejskie i powia-
towe, które wspomagaj  w adze samorz -
dowe w dzia aniach przyjaznych osobom 
starszym. Kto wie najlepiej czego im po-
trzeba, jak nie my seniorzy. A jak plano-
wa  i realizowa  dzia ania na rzecz nas 
samych, jak wyra a  emocje i potrzeby, 
te i wiele innych zagadnie  by o tematem 
Wiosennej Szko y Wielkopolskich Rad 
Seniorów w lesinie, w której uczestni-
czy o oko o 80 seniorów z 18 rad. 

Zaproszenie dla nich wystosowa
Urz d Marsza kowski, organizacj  za-
j a si  Fundacja Zaczyn, która dzia a
na rzez osób starszych, realizuj c pro-
jekty aktywizacji spo ecznej seniorów 
oraz testuj c nowe rozwi zania spo-
eczne, korzystne dla stale rosn cej gru-

py najstarszych mieszka ców Polski. Po 
o  cjalnym otwarciu przez prezesa fun-
dacji Przemys awa Wi niewskiego, dy-
rektor Regionalnego O rodka Polityki 
Spo ecznej w Poznaniu Wojciech Za-
rzycki przedstawi  samorz dow  polity-
k  senioraln  w Wielkopolsce. Lidia P a-

tek, przedstawicielka Wydzia u Zdrowia 
i Spraw Spo ecznych Miasta Poznania 
mówi a o bezp atnych us ugach przyja-
znych seniorom. Ma gorzata Czubak mó-
wi a m.in. o Mi dzynarodowych Targach 
VIVA Seniorzy. 

Na harmonogram szko y rad seniorów 
z o y y si  warsztaty, odczyty i prelek-
cje. Specjalista w zakresie komunikacji 
i relacji, mówca inspiracyjny Karol Wi-
niarek, przedstawi  powody dla których 
jest tak ma o aktywnych cz onków rad 
seniorów. Jednym z nich jest typowanie 
do rad cz onków organizacji spo ecz-
nych, czasem wbrew ich woli. Efekt - 
albo nic nie robi , albo ze sob  konkuru-
j . By y zaj cia z emisji g osu oraz doty-
cz ce komunikacji mi dzypokoleniowej, 
wiczenia umys u za spraw  gier plan-

szowych. Ciekawe by y warsztaty udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Dla mnie jednym z ciekawszych wy-
k adów by o omówienie przez dr archi-
tekt Iwon  Benek z Uniwersytetu l skie-
go jak powinno wygl da  mieszkalnic-
two senioralne, podkre laj c optymalne 

udogodnienia dla tej grupy spo ecznej. To
nie maj  by  getta. Znaczenie ma ziele
w otoczeniu, ogródki warzywne i rabaty 
kwiatowe. Domy czy mieszkania dla se-
niorów winny by  w centrum miasta. Je-
li s  na osiedlach to najlepiej blisko przy-

stanków autobusowych, z atwym dost -
pem do ró nego rodzaju us ug - sklepów, 
kina, kawiarni, s u by zdrowi, zak adów
rehabilitacji i urz dów. Równie wa ne
s  pod o e chodnika i do wietlenie tras 
pieszych. Mieszkanie jest we wspólno-
cie s siedzkiej czyli przestrzeni wspólnej. 

Tam gdzie mieszkaj  seniorzy nie 
powinno brakowa awek. Stosowane 
s  tzw. przysiadki przy latarniach lub 

murach, przy których mo na odpocz ,
oprze  si , przysi . Warto stosowa
rozwi zanie malowania elewacji budyn-
ków i wej  do klatek ró nymi kolorami. 
To u atwia seniorom orientacj . W miej-
scach publicznych powinny by  zegary, 
wyra nie zaznaczone chodniki i miej-
sca na odpady. 

W lesinie w grupach pracowali my
nad w asnymi projektami, które mog
by  wcielone w ycie. Razem z Jackiem 
Hebiszem i przedstawicielem Rawicza, 
opracowali my projekt „Samotny, cho
samodzielny”, bo wiemy e samotno
niejedno ma imi  i trzeba z niej wyrwa
tych, którzy w niej yj . Przeciwdzia a

samotno ci mo na poprzez teleopiek ,
porady psychologa, prawnika i asysten-
ta - czyli osob , z któr  mo na porozma-
wia , przeczyta  ksi k , wypi  kaw ,
wyj  na spacer, która pomo e w odpi-
sywaniu na listy. 

W podsumowaniu projektów udzia
wzi a wicemarsza ek Marzena Wo-
dzi ska.

By  tak e czas na wymian  do wiad-
cze  i rozrywk .

Uwa am, e Wiosenna Szko a Wiel-
kopolskich Rad Seniorów zosta a przy-
gotowana z pe nym zaanga owaniem or-
ganizatora.
 Krystyna Andrzejewska

Uczestnicy Wiosennej Szko y Wielkopolskich Rad Seniorów

Członkowie Leszczyńskiej Rady Seniorów wsłuchują 

się w głosy mieszkańców 60+. Są również pomostem 

łączącym tę grupę z samorządem miasta.

31 maja ubieg ego roku, Rada Miej-
ska powo a a Leszczy sk  Rad  Senio-
rów. Pierwsze posiedzenie odby o si
24 pa dziernika. W sk ad LRS wcho-
dz : przewodnicz cy Boles aw Szudej-
ko, wiceprzewodnicz ca Maria Zielony, 
sekretarz Krystyna Andrzejewska, Ze-
non Bojek, Jacek Hebisz, Bo ena Kmiet-
czyk,Miros awa Kurasiak-Firlej, An-
drzej Ma kowiak, Teresa R kosiewicz,
Danuta So tysik i Barbara Szarszewska. 

Do zada  rady nale y opiniowanie 
przedsi wzi  zmierzaj cych do integra-
cji spo ecznej seniorów oraz do zaspoko-
jenia potrzeb tej grupy spo ecznej, opi-
niowanie i doradzanie w zakresie dzia-
a  zmierzaj cych do wykorzystania po-

tencja u i czasu ludzi starszych na rzecz 
inicjatyw rodowiskowych, w tym w za-
kresie kultury i edukacji.

Leszczy ska Rada Seniorów obra-
duje raz w miesi cu. W ka dy pierwszy 
poniedzia ek miesi ca cz onek rady pe -
ni dy ur, podczas którego „rówie nicy”

mog  podzieli  si  pomys em, proble-
mem lub zasi gn  informacji. Dy u-
ry odbywaj  si  w Stacji Biznes, w bu-
dynku na rogu ul. S owia skiej i Pl. Met-
ziga. Najbli szy odb dzie si  6 sierp-
nia, kolejny 3 wrze nia. Dy ury trwa-
j  w godz.13:00 - 14:00. 

LRS przyst pi a do Wielkopolskie-
go Porozumienia Rad Seniorów, dzi -
ki czemu jest informowana na bie -
co o ciekawych wydarzeniach w regio-
nie, jeden z cz onków zosta  powo any
do dzia aj cego przy prezydencie Ko-
mitetu Rewitalizacji Miasta Leszna, 3 
przedstawicieli rady wzi o udzia  w II 
Ogólnopolskim Kongresie Rad Senio-
rów, który odby  si  w marcu w Kra-
kowie. W dzia ania rady jest wpisane 
wspó tworzenie bezp atnego kwartal-
nika „Otwarte Drzwi”.

Na swoje posiedzenia rada seniorów 
zaprasza go ci oczekuj c odpowiedzi na 
pytania i problemy zg aszane przez lesz-
czy skich seniorów.

Czym zajmuje się LRS?
Leszczy ska Rada Seniorów. Fot. Urz d Miasta w Lesznie 

Ważna i aktualna tematyka



3Z YCIA MIASTA

Nawet miejscy planiści nie przewidzieli tak wielu przemysłowych inwestycji w Lesznie. Nasze dwie strefy gospodarcze są już nie-

mal zapełnione. Miasto potrzebuje nowych miejsc pod biznes. I już je planuje.

Na pocz tku lat 90. pojawili si
w Lesznie pierwsi zagraniczni inwe-
storzy. Szwedzka Grupa Bonnier ku-
pi a pierwsz  dzia k  przy ulicy Spó -
dzielczej, brytyjski SEWS zbudowa
hale produkcyjne przy ulicy Okr nej. 
Tak rozpocz a si  nowa era w gospo-
darczym rozwoju miasta. 

 Intensywny rozwój  rm Grupy 
Bonnier doprowadzi  do zmian plani-
stycznych w rejonie ca ej ulicy Spó -
dzielczej. Powsta a tam Strefa Inwe-
stycyjna V.A.S.A. Ma 19 hektarów 
i dzi  jest ju  ca kowicie zabudowa-
na przemys owymi halami. Firmy tam 
funkcjonuj ce, zw aszcza EuroCom-
fort i Euroline chc  dalej si  rozwija ,
ale brakuje im ju  miejsca. 

Widz c potrzeby przemys u, mia-
sto wyznaczy o now  stref  aktywno-
ci gospodarczej, we wschodniej cz -
ci miasta, na dawnych polach iry-

gacyjnych. Strefa I.D.E.A., bo tak
nadano jej nazw , ma 42 hektary 
i powi kszy a istniej c  ju  dzielni-
c  przemys ow  rozci gaj c  si  mi -
dzy ulic  Okr n , Alejami Konstytu-
cji 3 Maja, torami kolejowymi od po-
udnia i cian  lasu stanowi c  grani-

c  miasta od wschodu. Ca y obszar li-

czy 158 hektarów. 
Przez kilka lat od wyznaczenia 

nowych obszarów strefy, nikt nie by
ni  zainteresowany. Ale jak to zwy-
kle bywa, pierwsi inwestorzy zach -
cili nast pnych. Tymi pierwszymi byli 
Inkubator Przedsi biorczo ci i  rma 
Ensinger. Potem dzia ki kupili: SZA-
WER, IMOLA, Q-SYSTEMS, AWI-
LUX, ROBINSONS POLSKA, BEN-
DERS, INTERTOOLS, VMI PO-
LAND, BOTT, MANUFAKTURA 
DREWNA, UNITEC. To  rmy za-

równo zagraniczne, ale te  leszczy -
skie, które intensywnie si  rozwijaj c
potrzebowa y terenu pod nowe hale. 

Na terenie ca ej wschodniej stre-
fy przemys owej pracuje 60 przed-
si biorstw. 

Strefa jest ju  pe na. Miasto oferu-
je przedsi biorcom ostatnie trzy nie-
wielkie dzia ki.

A zainteresowanie przedsi bior-
ców jest du e. Problem w tym, e naj-
bardziej powa ni inwestorzy chc  ku-
pi  tereny wi ksze. Dosz o do sytuacji 

dla miasta z ych - do strefy przemys o-
wej w Nowej Soli odeszli tacy powa -
ni inwestorzy, jak leszczy ska spó ka
SPINKO i du ski TOMS, a do Rawi-
cza odesz a  rma HENK. 

W zwi zku z tym, miejscy plani ci
pracuj  nad wyznaczeniem nowych 
obszarów aktywno ci gospodarczej. 
Znajd  je w pó nocno-zachodniej cz -
ci miasta. W 2016 r. Rada Miejska 

Leszna przyj a miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego w re-
jonie ul. Andrzeja Krzyckiego i De-

zyderego Ch apowskiego. To obszar 
o powierzchni 34 hektarów. Problem 
w tym, e jedynie 7 ha jest w asno-
ci  miasta, reszta nale y do prywat-

nych w a cicieli, a ci odstraszaj  za-
interesowanych przedsi biorców wy-
sokimi cenami. Poza tym, nale y zbu-
dowa  tam drogi dojazdowe, uzbroi
teren w sieci, a przede wszystkim do-
starczy  pr d du ej mocy.

W podobny sposób plani ci my l
o terenach po o onych na pó noc od 
ulicy Wilkowickiej. 

Pobliskie gminy Lipno i wi cie-
chowa tak e my l  o terenach inwe-
stycyjnych w pobli u Leszna. Najbli -
sza realizacji jest strefa przemys owa
w rejonie Maryszewic i kawa ek da-
lej pod wi ciechow , w pobli u w -
z a drogowego trasy ekspresowej S5. 
Cho  plan zagospodarowania prze-
strzennego gmina wi ciechowa do-
piero uchwala, niektórzy powa ni in-
westorzy ju  dzia ki kupili. Ogrom-
nym atutem tego miejsca jest dost p
do drogi ekspresowej. 

Bez w tpienia gospodarka Leszna 
b dzie nadal dynamicznie si  rozwi-
ja a. (a)

Rośnie gospodarka Leszna

Fot. E. Baldys
Jednymi z inwestorów, którzy pobudowali swoje  rmy w 

stre  e przemys owej I.D.E.A s  Holendrzy.

Najpewniej na przełomie września i października będziemy mogli spacero-

wać odnowioną alejką Słowackiego przy dawnych wałach obronnych Leszna.

Alejka S owackiego to przej cie 
mi dzy ulicami Narutowicza i Mic-
kiewicza. Od dawna wymaga a zmian. 
By o tam brzydko, a przede wszyst-
kim niebezpiecznie, zw aszcza po 
zmroku. To miejsce szczególne, bo 
s  tutaj lady dawnego grodu - dobrze 
zachowane wa y obronne. Zosta y
wpisane do rejestru zabytków i prze-
badane przez archeologów. 

- Zabiega em o to wiele lat, najpierw 
w Stowarzyszeniu Dzia ajmy dla Lesz-
na, potem jako radny, pose  i prezydent 
miasta - mówi ukasz Borowiak. 

W ko cu si  uda o, a teraz alej-

ka nabierze te  nowego blasku. Pra-
ce trwaj  od pocz tku wiosny. Dro-
ga jest zamkni ta dla pieszych i ro-
werzystów. 

Projekt modernizacji alejki przygo-
towa  leszczy ski architekt Wojciech 
Kurzawa. Co zostanie wykonane? 

Utwardzona b dzie cie ka pie-
szo-rowerowa. Zamontowane nowe 
o wietlenie, awki, kosze na mie-
ci. Odnowiona zostanie piwniczka 
prochowa znajduj ca si  w wa ach,
przyb dzie te  ro lin. Ziele  przy-
s ania  b dzie mur przy dawnej fa-
bryce pomp. W a ciciel budynków 

pofabrycznych zdecydowa  o wy-
czyszczeniu ceglanych cian od 
strony alejki. 

Od ul. Narutowicza zaznaczony 
b dzie lad po bramie ko cia skiej 
prowadz cej do dawnego grodu, a jej 
p askorze ba pojawi si  na bocznej 
cianie odnowionej niedawno kamie-

nicy komunalnej. Ozdob  b dzie te
makieta dawnego Leszna. 

Na odnowienie alejki S owackie-
go samorz d pozyska  dotacj  z Unii 
Europejskiej, w ramach programu 
Zielone Leszno.

lm

Tak ju  wczesn  jesieni  b dzie wygl -
da  alejka S owackiego ci gn c  si  od 
auli PWSZ do ul. Narutowicza.

Sześć inwestycji będzie realizowanych z tegorocz-

nego Budżetu Obywatelskiego Leszna.

Co to jest Bud et Obywatelski? 
To kwota pieni dzy, któr  pre-

zydent i radni daj  do dyspozycji 
mieszka com miasta. I to leszczy-
nianie decyduj , jak je wyda . Swo-
je propozycje zg aszaj  do Urz du
Miasta. Je li wnioski s  z o one po-
prawnie, to wtedy odbywa si  g o-
sowanie. Im wi cej g osów zbierze 
dana inwestycja, tym wi ksza jest 
szansa, e b dzie realizowana. G o-
sy oddaj  doro li mieszka cy Lesz-
na. Ka dy mo e g osowa  tylko raz, 
na jedno zadanie. 

W tym roku kwota Bud etu Oby-
watelskiego Leszna to a  1.200.000 z .
Nigdy wcze niej nie by a taka du a.

Mieszka cy z o yli do BO 16 
wniosków, realizowanych b dzie 
6, które zdoby y najwi cej g osów. 

Jakie inwestycje b d  wykona-
ne z Bud etu Obywatelskiego 2018? 

Pierwszy to projekt mieszka -
ców Zatorza. Chc  oni, aby na pla-
cu Obro ców Warszawy i w kilku in-
nych miejscach tej cz ci Leszna po-
wsta y adne miejsca do wypoczyn-
ku, zabawy, relaksu, wyposa one 
w urz dzenia dla dzieci, awki, sto-
y, kosze na mieci. Dodatkowo maj

spe nia  rol  edukacyjn  g ównie dla 
najm odszych. Te miejsca maj  si
nazywa  Przystopki. Ten wniosek 
zebra  a  5286 g osów. 

Drugi projekt, który b dzie reali-
zowany to Zielona klasa z grami in-
teraktywnymi na boisku przy Szko-
le Podstawowej nr 5 w Gronowie. 
To b dzie drewniana wiata otoczo-
na zieleni , w rodku b d awki dla 
uczniów oraz skrzynie, gdzie dzieci 

same b d  sadzi  kwiaty, zio a. B d
te  karmniki i stacja meteorologicz-
na. To b dzie idealne miejsce np. na 
lekcje przyrody. Projekt popar o a
2024 mieszka ców.

Trzecie zadanie, jakie powsta-
nie z BO 2018 to kompleks boisk 
do siatkówki: jedno z nawierzch-
ni  syntetyczn , dwa do pi ki pla o-
wej. Obiekt powstanie przy Zespole 
Szkó  Ekonomicznych przy ul. Po-
niatowskiego 2. Uczniowie zebra-
li 1493 g osy. 

Czwarta inwestycja to budowa 
parkingu, odwodnienie i o wietlenie
terenu przy ul. 17 Pu ku U anów. Ten 
wniosek by  zg oszony do BO ju
w roku 2017, ale mieszka com nie 
uda o si  zgromadzi  wystarczaj cej
liczby g osów. Teraz zebrali ich 909 
i projekt b dzie realizowany. 

Pi te zadanie to remont muru na 
boisku Szko y Podstawowej nr 1 
przy Alejach Krasi skiego 2. Mur 
ma 49 m d ugo ci i 2,30 m wysoko-
ci. B dzie mia  now  elewacj , zo-

stanie pomalowany, a na jego cz ci
umieszczone b d  tablice edukacyj-
ne. Ten wniosek mia  471 g osów. 

I szóste zadanie zaplanowane 
w ramach BO 2018 to moderniza-
cja placu zabaw przy Przedszkolu 
Miejskim nr 6 przy ul. 17 Stycznia 
13. Plac ma zosta  tak przebudowany 
i wyposa ony w takie elementy, aby 
s u y  dzieciom ze wszystkich grup 
wiekowych. Nowe urz dzenia maj
by  kolorowe, drewniane, atrakcyj-
ne dla przedszkolaków. Projekt ze-
bra  445 g osów.  

lm

Budżet Obywatelski
Leszna

Trwa remont alejki Słowackiego
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Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, trzeba dokładnie przeczytać jej każdy 

punkt. Należy również dopilnować, by otrzymać kopię dokumentów. I może 

najważniejsze, nim złoży się podpis na umowie, warto jej treść skonsultować 

z kimś życzliwym. Warto poradzić się prawnika czy rzecznika konsumentów.

CZYTAJ NIM PODPISZESZ 
- To najwa niejsza zasada, która 

dotyczy zawierania umów - akcentu-
je Adam Pietrzykowski, miejski rzecz-
nik konsumentów w Lesznie. 

- Nale y prze ledzi  umow  od po-
cz tku do ko ca, szczególnie te frag-
menty napisane „ma ym drukiem”.

Równie wa ne, by przemy le
wszystkie za i przeciw, nim z o y si
podpis pod umow .

- Na ró nego rodzaju pokazach nie-
stety gros osób atwowiernie ufa wspa-
nia ym w a ciwo ciom oferowanych ma-
teraców, garnków, po cieli lub masa e-

rów. Klient tak bardzo chce mie  produkt, 
e zawiera umow , nie maj c wiadomo-
ci, e go na niego nie sta . Prowadzi em

spraw  mieszkanki, która mia a nieca e
1100 z otych emerytury i zawar a dwie 
umowy na prawie 13.000 z otych. Kupi-
a dwie wyciskarki do soków, dwa mate-

race i po ciel. Radz , by przed podpisa-
niem umowy zada  sobie pytanie - czy je-
stem w stanie zap aci  za towar? Na po-
kazach ceny garnków lub po cieli s  nie-
wspó miernie wysokie do warto ci ryn-
kowej towarów. Badania Urz du Ochro-
ny Konsumentów wskazuj , e w takich 
transakcjach mar e s  na poziomie na-
wet 1000 procent. Z umowy musi wyni-
ka , jakie s  op aty zwi zane z umow ,
tak e w systemie ratalnym. Podkre l
jeszcze raz, dlatego trzeba bardzo uwa -
nie przeczyta  dokumenty przed ich pod-
pisaniem.

OD UMOWY MOŻNA ODSTĄPIĆ 
- Tak e tej zawartej w trakcie rozmo-
wy telefonicznej - zapewnia miejski 

rzecznik konsumentów. - Klient 
ma na to 14 dni i nie musi po-

dawa  przyczyny. Wa ne, by 
w umowie by o zawarte po-
uczenie o mo liwo ci odst -
pienia od umowy. Je eli go 

nie ma, czas na rozwi za-
nie umowy wyd u a si  do 

12 miesi cy. Zajmowa em
si  sprawami klien-

tów, którzy na 

pokazach kupili towar, a potem telefo-
nicznie próbowali odst pi  od umowy 
i s yszeli, e nie mog  tego zrobi . Bo 
w ten sposób nie da si  tego zrobi , albo 
proponowano korzystniejsze warunki 
zakupu, bo wprawdzie od umowy nie da 
si  odst pi , jednak  rma mo e udzie-
li  rabatu. Mia em przypadek, e klient-
ka w rozmowie telefonicznej zgodzi a si
na zawarcie umowy, ale dokumentów ju
nie podpisa a. Czyli do zawarcia umowy 
nie dosz o, bo nie zosta a potwierdzona 
z o eniem podpisów na dokumentach.
A je li klient odst pi od umowy na w a-
sny koszt ma obowi zek odes a  towar.

UWAGA NA UMOWY KREDYTOWE
- Prowadzi em kilka spraw, w któ-

rych konsumenci byli o  arami nieuczci-
wych po redników kredytowych. Po ycz-
ki by y udzielane osobom, które nie mia y
zdolno ci kredytowej. I niestety zaraz po 
otrzymaniu pieni dzy dowiadywa y si ,
e prowizja za po redniczenie w zawar-

ciu umowy na po yczk  2000 z otych wy-
nosi a od 3000 do 7000 z otych. Po zsu-
mowaniu wszystkie koszty kredytu si ga-
y nawet 20.000 z otych.

A. Pietrzykowski radzi: 
- Przed podpisaniem umowy, mo -

na skorzysta  z porady rzecznika kon-
sumentów. W Lesznie dzia aj  punkty 
bezp atnych porad prawnych. Niestety 
zdarza y si  przypadki, e konsumen-
ci tra  ali do mnie gdy po rednik kaza
im wp aca  prowizj . „Zapala a si  im 
lampka”, e co innego s yszeli, a co in-
nego podpisali. Mia em sprawy, w któ-
rych udawa o si  odst pi  od umowy 
lub dochodzi o do ugody.

W takich sprawach trzeba uzbroi  si
w cierpliwo .

- Klienci nie rozumiej , e proce-
dury prawne nie trwaj  dzie  czy dwa. 
Nie da si  rozwi za  problemu jednym 
telefonem czy jednym pismem. Zda-
rza si , e sprawa ko czy si  w s dzie

i na jej zako czenie trzeba czeka  na-
wet kilka lat. 

A. Pietrzykowski przywo uje ko-
lejny przyk ad.

- Firma zaoferowa a po yczk  2000 
z otych roz o on  na 18 miesi cy, ale do 
sp aty by o ju  6000 z otych. Okaza o
si , e kredyt by  ubezpieczony w kwo-
cie 3500 z otych, reszt  stanowi y pro-
wizja, oprocentowanie i op ata przygo-
towawcza. W trakcie procesu s dowego
ujawniono, e faktyczna sk adka ubez-
pieczenia wynosi a 84 z ote, reszt  by a
prowizja dla  rmy za udzielenie kredytu. 
S d uzna , e taka dysproporcja jest ra-

ca i  rma nie ma prawa domaga  si
tak du ych pieni dzy. Spór trwa  2 lata, 
jeszcze wcze niej by y 2 miesi ce wymia-
ny korespondencji mi dzy biurem rzecz-
nika konsumentów a  rm  udzielaj c
po yczki. W tym czasie klient y  w stre-
sie, nie wiedz c czy wyrok s du b dzie na 
jego korzy . Na szcz cie by .

KTO BIERZE, TEN SPŁACA
S  sytuacje, gdy rodzice chc  pomóc 

dzieciom, babcia wnukowi, albo przy-
jaciel przyjacielowi. Bywa, e ten kto
chcia  pomóc zostaje z d ugiem do sp a-
cenia, zgodnie z przys owiem - chcesz 
pozna  jakiego masz przyjaciela, po ycz
mu pieni dze. W takich sytuacjach war-
to zabezpieczy  si  dodatkow  umow .

OSTROŻNIE Z KIM I NA CO 
Zawarcie umowy z operatorem sieci 

komórkowej lub przed u enie warunków
umowy ustalone w trakcie rozmowy tele-
fonicznej musz  zosta  potwierdzone pi-

semnie. Kiedy wi c otrzyma si  doku-
menty do podpisania, bezwgl dnie nale y
zwery  kowa  czy to co zosta o obiecane 
ma odzwierciedlenie w zapisach umowy. 

- Zajmowa em si  spraw  pana, któ-
remu operator sieci komórkowej obieca
miesi cznie 100 darmowych wiadomo-
ci mms. Klient nie potwierdzi  zgodno-
ci ustale  z umow , wys a  kilka wiado-

mo ci i by  zdziwiony gdy otrzyma  ra-
chunek, w którym by a wyszczególnio-
na op ata za mms-y. W zwi zku z tym 
klient z o y  reklamacj , a operator jej 
nie uwzgl dni , twierdz c, e nie ma do 
tego podstaw. Operator nie poinformo-
wa  konsumenta, e zawieraj c now
umow , straci ulgi zwi zane z promo-
cj , jednocze nie nie obni aj c, ale pod-
wy szaj c swoje rachunki. 

Warto dok adnie zapozna  si
z warunkami umowy je li podejmuje 
si  decyzj  o zmianie dostawcy ener-
gii elektrycznej. 

- W naszych drzwiach pojawia si
przedstawiciel  rmy, oferuj cej mniej-
sze rachunki za pr d i zach ca do pod-
pisania umowy na promocyjnych wa-
runkach. Na pocz tku rachunki s  ni -
sze, ale z ka dym kolejnym trzeba p a-
ci  wi cej. Bo okazuje si , e s  dodat-
kowe op aty, np. handlowa czy gwaran-
cji ceny, które podwy szaj  miesi czne
rachunki o 20-30 z otych. Oczywi cie od 
takiej umowy mo na odst pi , ale tylko 
w ci gu 14 dni od jej podpisania.

Nowa oferta mo e by  atrakcyjna, 
ale na pewno nale y j  przeanalizowa
i zwery  kowa .
 (jrs)

PRZECZYTAJ nim podpiszesz

wszystkie za i przeciw, nim z o y si
podpis pod umow .

- Na ró nego rodzaju pokazach nie-
stety gros osób atwowiernie ufa wspa-
nia ym w a ciwo ciom oferowanych ma-
teraców, garnków, po cieli lub masa e-

stem w stanie zap aci  za towar? Na po
kazach ceny garnków lub po cieli s  nie
wspó miernie wysokie do warto ci ryn
kowej towarów. Badania Urz du Ochro
ny Konsumentów wskazuj , e w takic
transakcjach mar e s  na poziomie na
wet 1000 procent. Z umowy musi wyn
ka , jakie s  op aty zwi zane z umow
tak e w systemie ratalnym. Podkre l
jeszcze raz, dlatego trzeba bardzo uwa
nie przeczyta  dokumenty przed ich pod
pisaniem.

OD UMOWY MOŻNA ODSTĄPIĆ 
- Tak e tej zawartej w trakcie rozmo
wy telefonicznej - zapewnia miejskj

rzecznik konsumentów. - Klien
ma na to 14 dni i nie musi po

dawa  przyczyny. Wa ne, b
w umowie by o zawarte po
uczenie o mo liwo ci odst
pienia od umowy. Je eli g

nie ma, czas na rozwi za
nie umowy wyd u a si d

12 miesi cy. Zajmowa em
si  sprawami klien

tów, którzy n

Fot. J. Rutecka-Siadek 
Adam Pietrzykowski radzi, by przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, 

dok adnie przeczyta  jej ka dy punkt.

Organem wydaj cym kart
parkingow  dla osób nie-
pe nosprawnych jest prze-

wodnicz cy Powiatowego Zespo u
ds. Orzekania o Niepe nosprawno ci.
W Lesznie siedziba zespo u mie ci
si  przy ul. Ksi cia Józefa Poniatow-
skiego 11, tel. 65 529 82 23, 529 82 24.

Op ata za wydanie karty parkingo-
wej wynosi 21 z otych.

Karta parkingowa wydawana jest 
wy cznie:

- osobie niepe nosprawnej ze 

znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepe nosprawno ci maj cej 
znacznie ograniczone mo liwo ci sa-
modzielnego poruszania si ,

- osobie niepe nosprawnej, która 
nie uko czy a 16 roku ycia maj cej
znacznie ograniczone mo liwo ci sa-
modzielnego poruszania si ,

- placówce zajmuj cej si  opiek ,
rehabilitacj  lub edukacj  osób nie-
pe nosprawnych maj cych trudno-
ci w samodzielnym poruszaniu si .

Kart  parkingow  uzyskuje si
na podstawie orzeczenia o stopniu 
niepe nosprawno ci, albo orzecze-
nia zawieraj cego mo liwo  jej po-
siadania.

Wskazanie do posiadania karty 
parkingowej jest ograniczone wy cz-
nie do takiej niepe nosprawno ci, któ-
ra dotyczy ograniczenia mo liwo ci
poruszania si .

Ustawodawca przewidzia  odst p-
stwo od zasady, zgodnie z któr  kar-
ta parkingowa od 1 lipca 2014 roku 
przys uguje na podstawie orzeczenia 

o znacznym stopniu niepe nospraw-
no ci wydawanego tak e przed dniem 
1 lipca 2014 roku. Wyj tek dotyczy 
osób niepe nosprawnych w stopniu 
znacznym z symbolem przyczyny 
niepe nosprawno ci 04-O (choroby 
narz du wzroku), 05-R (upo ledze-
nie narz du ruchu) lub 10-N (choro-
ba neurologiczna). Osoby posiadaj ce 
tego rodzaju orzeczenia uzyskuj  kar-
t  parkingow  bez konieczno ci po-
nownego orzekania, je eli orzeczenie 
zawiera w punkcie 9 wskaza  wpis, e
osoba niepe nosprawna spe nia prze-
s anki do wydania karty parkingowej.

Osoby niepe nosprawne w stop-
niu umiarkowanym uzyskuj  kart
parkingow  na podstawie orzecze-
nia, zawieraj cego wskazanie do kar-
ty parkingowej.

Spe nienie przez osob  niepe no-
sprawn  przes anek do wydania kar-
ty parkingowej w przypadku osób 
niepe nosprawnych zaliczonych do
umiarkowanego stopnia niepe no-
sprawno ci mo e zosta  stwierdzone 

jedynie w przypadku ustalenia przy-
czyny niepe nosprawno ci oznaczo-
nej symbolem 04-O (choroby narz -
du wzroku), 05-R (upo ledzenie na-
rz du ruchu) lub 10-N (choroba neu-
rologiczna).

Niepe nosprawne dzieci mog
otrzyma  kart  parkingow  wy cz-
nie wówczas, gdy niepe nosprawno
znacznie ogranicza mo liwo  samo-
dzielnego poruszania si .

Karta parkingowa wydawana jest 
wy cznie na czas okre lony, na okres 
wa no ci orzeczenia, jednak nie d u-
ej ni  na 5 lat.

Kart  parkingow  umieszcza si  za 
przedni  szyb  samochodu, w sposób 
umo liwiaj cy odczytanie jej numeru 
i daty wa no ci.

Tryb wydawania karty parkin-
gowej:

- kart  parkingow  wydaje si  na 
wniosek osoby niepe nosprawnej lub 
placówki,

- wniosek sk ada si  do wybrane-
go przewodnicz cego Powiatowego 

Zespo u ds. Orzekania o Niepe no-
sprawno ci.

Do wniosku do cza si :
1. jedn  fotogra  o wymiarach 35 

mm x 45 mm, 
2. dowód uiszczenia op aty za wy-

danie karty parkingowej,
3. dowód uiszczenia op aty ewi-

dencyjnej.
Sk adaj c wniosek przedstawia si

do wgl du orygina  prawomocnego
orzeczenia o niepe nosprawno ci lub 
orzeczenia o wskazaniach do posia-
dania karty parkingowej.

Osoba niepe nosprawna odbiera 
kart  parkingow  osobi cie, po oka-
zaniu dokumentu potwierdzaj cego 
to samo , albo przez ustanowionego 
pe nomocnika po okazaniu przez nie-
go dokumentu potwierdzaj cego jego 
to samo  oraz pisemnego pe nomoc-
nictwa do odbioru karty.

Kart  parkingow  wydan  osobie, 
która nie uko czy a 18. roku ycia,
odbiera jeden z rodziców lub ustano-
wiony przez s d opiekun.

Karta parkingowa dla inwalidów
W jaki sposób uzyskać kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej?

Miejski Rzecznik Konsumentów 
pe ni dy ury dla interesantów 

zamieszka ych wy cznie w Lesznie: 
- w poniedzia ki

godz. 12:00 - 17:00
- od wtorku do czwartku, 

godz. 10:00 - 14:00
w siedzibie przy Al. Jana Paw a II 21a 

www.leszno.pl/rzecznik_konsumentow.html

Miejski Rzecznik Konsumentówjjskskskkkkski i iiii RzRRzRzR ecznik KKKKKonnnnnnnsususususususuusumememememememeentntntntnntntnttówówówówówówówóKon
pe ni dy ury dla interesantówpe npeepeepepeepe nnnnnnii dyyy uryryryryyryy ddddddddlalalaalala intnttteressssanananananananantótótótótótótóówwww wwww
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Jest wiele metod oszustw na tzw. legendę czyli sprawca wymyśla historię, któ-

ra ma go uwiarygodnić. Z tych, o których najczęściej się mówi to wyłudzenia 

pieniędzy „na wnuczka”. Oszuści jednak modyfi kują metody działania.

Sprawcy wykorzystuj atwowier-
no  i naiwno  osób starszych, ch  na-
wi zania rozmowy z kimkolwiek kto ma 
dla nich czas. W metodzie na wnuczka 
wykorzystuj  fakt, e senior, który na co 
dzie  nie ma du ego kontaktu z rodzin ,
cieszy si  kiedy mo e s u y  pomoc .

- Oszu ci ci gle mody  kuj  swoje me-
tody i doskonal  sposoby dzia ania, któ-
re ju  spowszechnia y - podkre la asp. 
sztab. Monika yme ka, o  cer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

PRZYK AD: telefonuje osoba po-
daj ca si  za wnuczka, ale kiedy jej me-
toda wy udzenia pieni dzy nie jest sku-
teczna i senior wyczuwa oszustwo, po-

czenie zostaje zerwane. Chwil  potem 
jest kolejny telefon, tym razem od funk-
cjonariusza CB P. Podaje zmy lone imi
i nazwisko oraz numer odznaki. Infor-
muje o tym, e policjanci zarejestrowali 
kontakt oszusta z potencjaln  o  ar . Mó-
wi  o prowadzonych tajnych dzia aniach
i pomoc osoby starszej b dzie w tej akcji 
nieoceniona, by doprowadzi  do zatrzy-
mania przest pcy. Jednocze nie prosz
o poufno , nie informowanie bliskich 
o prowadzonych dzia aniach.

- Podszywaj cy si  pod policjanta wy-
wiera presj  czasu, zdarza si , e grozi 
konsekwencjami prawnymi, je li senior 
odmówi pomocy - mówi sier . Kinga So-
biak, pro  laktyk spo eczny KMP w Lesz-
nie. - Nie daj c czasu na zastanowienie, 
przekonuje seniora, e pieni dze, które 
przeka e pomog  w schwytaniu oszusta 
lub e gotówka przechowywana w ban-
ku nie jest bezpieczna, poniewa  oszust 
ma do niej atwy dost p. Czasami suge-
ruje, e pomoc seniora zostanie docenio-
na w formie nagrody  nansowej. 

- Gdyby senior mia  w tpliwo ci czy 
to co s yszy jest prawd , fa szywy funk-
cjonariusz prosi o automatyczne wybra-
nie numeru 997, które mo na wykona
nie zrywaj c po czenia. W tym cza-
sie zmienia si  osoba po drugiej stronie 
s uchawki, uwiarygadnia kontakt z po-
licj  - dopowiada M. yme ka. - Prze-
st pcze grupy zorganizowane mog  po-
siada  w asne centrale telefoniczne, co 
u atwia ich dzia anie.

 Warto pami ta , e policja nigdy 
nie dzwoni z pro b  do obywatela, nie 
anga uje go oraz nie informujemy 
o prowadzonych dzia aniach, a ju  na 
pewno nie da i nie pobiera pieni dzy. 

Oszu ci to specjalnie wyszkolone 

osoby, które tak poprowadz  rozmow ,
by wyci gn  wa ne informacje - o tym 
ile pieni dzy jest przechowywanych
w mieszkaniu lub ile jest ich na koncie 
w banku. Rozmówca swojej o  erze nie 
daje za wiele czasu na odpowied , a ta 
nie zastanawiaj c si  udziela poufnych 
informacji.

O  ara chc c ratowa  bliskiego czy 
wspieraj c dzia ania rzekomej policji 
kurierowi przeka e pieni dze, które ma 
w domu lub uda si  do banku, by wyci -
gn  je z konta.

- W tym ostatnim przypadku oszu ci
wykonuj  co chwil  po czenia, by kon-
trolowa  czy senior wyszed  ju  z domu, 
tra  do banku, pobra  pieni dze. Pre-
sja powoduje, e osoba starsza wykonu-
je polecenia ca y czas wierz c, e robi to 
w dobrej wierze - t umaczy M. yme ka.

PRZYK AD: Oszu ci podszywa-
j cy si  za policjantów, poinformowa-
li swoj  o  ar , e prowadz  dzia ania 
przeciwko hakerom w amuj cym si  na 
konta bankowe. Osoba starsza by a jedn
z o  ar przest pstwa, dlatego mia a za o-
y  kcyjne konta bankowe, wzi  kre-

dyt i przekaza  pieni dze „funkcjonariu-
szom”. Obiecano, e pieni dze zostan
zwrócone, dla uwiarygodnienia wyja-
niono, e pracownicy banku byli rów-

nie  zaanga owani w akcj .
- Osoba starsza w ten sposób straci-

a 130.000 z otych - o  cer prasowy po-
wo uje si  na przyk ad zdarzenia z te-
renu Polski. 

PRZYK AD: sprawcy po-
daj c si  za policjanta, funk-
cjonariusza CB P informuj ,
e zagro one jest konto banko-

we i nale y poda  has a dost pu do kon-
ta lub kart  bankomatow  i pin.

Policjanci przestrzegaj  przed otwie-
raniem drzwi mieszkania nieznajomym. 

- Przychodz  osoby podaj ce si  za 
pracownika i prosz  o udost pnienie 
wodomierza lub gazomierza, chc  by
wpuszczone do mieszkania pod pretek-
stem zostawienia wiadomo ci czy prze-
sy ki dla s siada, albo zas ab y i prosz
o szklank  wody, lub oczekuj  pomo-
cy dla dziecka - wymienia M. yme ka.

PRZYK AD: Dwie kobiety wesz y
do mieszkania osoby starszej pod pre-
tekstem napisania wiadomo ci dla s -
siada. Gdy jedna pisa a, druga wyko-
rzystuj c nieuwag  lokatora ukrad a
26.000 z otych.

- Do mieszkania wchodzi osoba, któ-
ra chce zostawi ranki dla s siada. 
Wpuszczona, na dowód rozk ada je i  tym 
samym tworzy parawan ukrywaj c drug
osob , która zakrad a si  do mieszkania. 
Wystarczy chwila, by straci  oszcz dno-
ci - zapewnia M. yme ka.

Miejsca ukrycia pieni dzy w wielu 
przypadkach s  takie same: szafy - na 
pó kach z bielizn  lub po ciel , w se-
kretarzykach lub barkach. upem s
oszcz dno ci przechowywane w kie-
szeniach kurtek wisz cych w szafach. 

- Z odzieje potrafi  zaanga owa
osob  w rozmow , pod pretekstem 
sprawdzenia czy w kranie w kuchni jest 
ciep a woda, albo obejrzenia kafelek
w azience. Osoba starsza jest zagady-
wana, a w tym czasie w mieszkaniu po-
jawia si  kto  jeszcze, kto szuka pieni -
dzy - t umaczy K. Sobiak. 

PRZYK AD: dwie bardzo m ode
kobiety eruj c na naiwno ci starszej 
pani, przez pewien czas odwiedza y j
regularnie prosz c o pomoc dla dziec-
ka. Seniorka poruszona histori  wyp a-
ca a pieni dze z konta, w sumie trac c
90.000 z  oszcz dno ci ycia. Rodzi-
na zorientowa a si  co si  sta o dopiero, 
gdy starsza pani poprosi a blisk  osob
o po yczk , by przekaza  kolejne pie-
ni dze oszustkom. 

- Nie tylko rol  policji, ale tak e
rodziny jest rozmawianie i przypomi-
nanie seniorom, e nie nale y otwie-

ra  drzwi nieznajomym a ju  na pew-
no nie wdawa  si  z nimi w dyskusj
i wpuszcza  do mieszkania. I na pew-
no nikomu obcemu pod adnym pozo-
rem nie wolno przekazywa  pieni dzy
- akcentuje M. yme ka.

NA PEWNO
Je li rozmówca przedstawi si  jako 

policjant albo funkcjonariusz CB P i po-
jawi si  temat zwi zany z konieczno ci
przekazania mu pieni dzy trzeba zako -
czy  rozmow  telefoniczn  i skontakto-
wa  si  z policj , wybieraj c numer 997.
Ten numer mo na poda  w przypadku 
pojawienie si  podejrzenie wygl daj -
cego inkasenta. Prawdziwo  jego da-
nych mo na równie  sprawdzi  np. te-
lefonuj c do spó dzielni mieszkaniowej. 
Mo na poprosi  o pomoc s siada, by by
wiadkiem rozmowy. Jakiekolwiek dzia-
anie warto skonsultowa  z kim  zaufa-

nym kontaktuj c si  telefonicznie. 
- Policjanci sprawdz  ka de zawiado-

mienie w tych przypadkach. Nie nale y
si  obawia , e alarmuj c komend  robi
si  co  niew a ciwego i niepotrzebnie an-
ga uje si  policj - zapewnia K. Sobiak. 

(jrs)

Asp. sztab. Monika yme ka i sier . Kinga Sobiak radz , by seniorzy 
nieznajomych nie obdarzali zaufaniem.

O CZYM POWINNI MY WIEDZIE

Oszustwa na tzw. legendę

Fot. (2x) Justyna Rutecka-Siadek 
Nikomu obcemu, pod adnym pozorem, nie wolno przekazywa  pieni dzy.

Urząd Miasta w Lesznie informuje o możliwości 

skorzystania z programu polityki zdrowotnej pn. 

Program Rehabilitacji Seniorów - mieszkańców 

miasta Leszna na lata 2016-2020.

Program obejmuje badanie lekar-
skie oraz wykonanie 10-dniowego cy-
klu co najmniej 20 zabiegów z zakresu 
kinezyterapii i  zykoterapii, w tym co 
najmniej 10 zabiegów z  zykoterapii. 

KINEZYTERAPIA,  czyli le-
czenie ruchem, okre lana jest te
jako gimnastyka lecznicza i polega na
wykonywaniu wicze  usprawniaj -
cych o charakterze wzmacniaj cym, 

rozci gaj cym i rozlu niaj cym. 
G ównym celem przy wiecaj cym

kinezyterapii jest przywrócenie chore-
mu ca kowitej lub mo liwie najwi k-
szej sprawno ci psycho  zycznej lub 
jej utrzymanie.

Tymczasem FIZYKOTERAPIA
jest coraz bardziej znacz cym sposo-
bem leczenia wykorzystuj cym ró ne
bod ce, na przyk ad pr d elektryczny, 

ciep o i zimno, wiat o, ultrad wi -
ki czy pola magnetyczne, do lecze-
nia chorób narz du ruchu, zw aszcza
przewlek ych.

Udzia  w miejskim programie re-
habilitacji senior rozpocznie od wi-
zyty w gabinecie lekarskim, pod-
czas której lekarz zdecyduje o ro-

dzaju i liczbie zabiegów. 
Z programu skorzysta  mog  oso-

by, które uko czy y 60. rok ycia oraz 
zameldowane s  na pobyt sta y lub 
czasowy na terenie Leszna. 

Z programu nie mog  korzysta
osoby, które odby y cykl rehabilitacyj-
ny w ramach NFZ w minionych 6 mie-

si cach lub maj  zaplanowany taki 
cykl w ci gu najbli szego miesi ca.

Nie ma za to adnych przeciw-
skaza , by w programie udzia  wzi -
y osoby, które mia y okazj  skorzy-

sta  z programu w poprzednich latach. 

f i i i i l d i d j i li bi bi ó i h l b j l ki

Rehabilitacja dla seniorów
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Warto pamiętać, że policja nigdy nie 
dzwoni z  prośbą do obywatela, nie an-

gażuje go oraz nie informuje o prowa-
dzonych działaniach, a już na pewno 

nie żąda i nie pobiera pieniędzy. 

, któ-

zenia 
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Realizatorem programu jest: 
MEDICARE POLSKA S.A ZOZ Rehabilitacyjny NIEZAPOMINAJKA
64-100 Leszno, ul. Jana Ostroroga 8A.

Osoby, które chc  skorzysta  z programu zg aszaj  si  bezpo rednio 
do realizatora programu lub dzwoni  pod numer telefonu 515 036 185. 
Jak wa na jest aktywno  fizyczna i rehabilitacja mo ecie Pa stwo 
przeczyta  na str. 12.
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Ojubileuszu i dokonaniach 
organizacji rozmawiamy 
z prezes Mari  Zielony. 

- Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku to przede wszyst-
kim ludzie.

- Oni s  najwa niejsi. Przyci ga-
my ludzi ciekawych ycia i wiata,
nowo ci i post pów w ró nych dzie-
dzinach, którzy chc  wiedzie  wi -
cej. Bo wiat si  zmienia i idzie do 
przodu, a my staramy si  dotrzyma
mu kroku. Przyci gamy równie  lu-
dzi, którzy byli aktywni zawodowo, 
a na emeryturze uwa aj , e nie dla 
nich jest siedzenie w domu. Przy-
chodz  do nas osoby, które po stra-
cie bliskich s  osamotnione. Na za-
j ciach uniwersyteckich zawieraj
znajomo ci i znajduj  przyjació .
Dotyczy to tak e osób, którym po 
wycofaniu si  z ycia zawodowe-
go urwa  si  kontakt z kole ankami
czy kolegami z miejsca pracy. I wte-
dy Stowarzyszenie UTW jest sposo-
bem na zdrowy i aktywny styl ycia.

- Zaczynali cie z 27 s uchaczami, 
teraz jest ich 340. Czy jest jeszcze 
miejsce dla kolejnych osób? 

- Nigdy nikomu nie odmówili my
miejsca w ród nas. Wprawdzie mamy 
problemy z salami, nieraz mamy k opot

kiedy ch tnych na wyjazdy krajoznawcze 
jest wi cej ni  miejsc. Mimo to s dz , e

wszystko ogarniamy. Jestem przekonana, 
e damy rad  nawet gdyby mia o by  nas 

jeszcze wi cej. Dobrze, e w Lesznie s  klu-
by dla seniorów i organizacje senioralne, bo 

dzi ki temu jest wi cej mo liwo ci.

- W ci gu 20 lat utworzyli cie 23 sekcje, do 

których nale y ponad 200 osób. Je li cho-
dzi o wiek s uchaczy, to np. w grupie 55-60 
lat jest 11 osób, w przedziale 66-70 lat - 107, 
a w grupie 85 plus - 9. 

- Kiedy zaczynali my by y wyk ady i lek-
toraty. Sekcje zacz y powstawa  z potrzeb 
s uchaczy. Pierwsze zaj cia szkoleniowe 
odby y si  w sekcji bryd a sportowego - 15 
lat temu. Sekcja malarska zosta a utworzo-
na w wyniku projektu z o onego do Polsko-
-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci w Krako-
wie, w którym zawarli my 3 zadania - rozwój 
lektoratów, zaj cia komputerowe i powstanie 
sekcji malarskiej. By am zdziwiona, e do-
stali my fundusze tylko na ostatnie zadanie, 
bo wydawa o si , e komputery i nauka j -
zyków obcych s  na czasie. Zorganizowali-
my zaj cia malarskie i pojechali my na ple-

ner do Augustowa. Bardzo du o s uchaczy
ucz szcza na aerobik, zaj cia taneczne i re-
habilitacyjne, jog  i nordic walking. Mamy 
sekcj  bowlingu i strzeleck . Wykorzystu-
jemy obiekty sportowe dost pne w mie cie.
Do dzia ania sekcji potrzebni s  liderzy i lu-
dzie z pasj , którzy chc  prowadzi  bezp at-
ne zaj cia, a my takim inicjatywom jeste my
przychylni. Rol  zarz du jest zorganizowanie 
zaj  i dost pu do odpowiedniej sali. Sama 
posiadaj c uprawnienia przewodnika i pi-
lota wycieczek, organizuj  wyjazdy krajo-
znawcze. Przypominam sobie pierwszy wy-
k ad wyjazdowy do Instytutu PAN w Turwi, 
gdzie go ci  nas profesor Tadeusz Karg, od 
20 lat cz onek naszej Rady Programowej. 

- Inicjatork  za o enia stowarzyszenia 
by a El bieta Bogacka, która po roku z o-
y a rezygnacj , a obowi zki prezesa prze-

j a Wanda Stroi ska. Po jej mierci w 2009 
roku pani obj a stanowisko prezesa.

- Kto  powiedzia , e nie sztuk  jest powo-
a , ale sztuk  jest tchn  ducha. Je eli nie ma 

pasji i zaanga owania, niczego si  nie zdzia a.

Mam to szcz cie, e od 9 lat s  ze mn  zna-
komici cz onkowie zarz du i liderzy, z którymi 
tworzymy i realizujemy program dzia ania. Jest 
zas ug  ich bezinteresownej pracy. 

- Odznaka Honorowa Za Zas ugi dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego utwierdza pani
w przekonaniu, e przez minione 20 lat war-
to by o anga owa  si  w dzia alno  stowa-
rzyszenia? Chodzi nie tylko o pani , ale tak-
e osoby, które stowarzyszeniu odda y ser-

ce, pasj  i prac .
- Nagrod  odebra am w imieniu wszyst-

kich s uchaczy uniwersytetu. Mo na si  tyl-
ko cieszy , e nasza dzia alno  zosta a do-
strze ona, tym bardziej, e byli my drugim 
UTW w Wielkopolsce, a 23 w kraju. Sto-
warzyszenie nale y do Ogólnopolskiej Fe-
deracji UTW, w którym jestem wicepreze-
sem. Organizacja posiada Z oty Certy  kat 
Profesjonalny UTW. Staramy si  nawi zy-
wa  kontakty, wymienia  do wiadczeniami 
z innymi uniwersytetami, jeste my otwar-
ci na wiat i ludzi. Dzi ki porozumieniu 
o wspó pracy z Pa stwow  Wy sz  Szko-

 Zawodow  i Wy sz  Szko  Humani-
styczn  mamy baz  znakomitych wyk a-
dowców. Przez 20 lat odby o si  1000 wy-
k adów. Dodam, e podpisali my ze szko-
ami oraz instytucjami 14 umów. Dzi kuje-

my wszystkim, którzy nas wspierali, w tym 
w adzom samorz dowym. Dzi ki temu mo-
emy realizowa  wi kszo  naszych pla-

nów i za o e .

- Jubileusz sk ania do przemy le , pod-
sumowa , ale tak e zach ca do wyznacza-
nia kolejnych celów. 

- Wa ne, by nasz uniwersytet trwa  i rozwi-
ja  si . By nadal mia  oddanych ludzi jak ma 
obecnie, bo mamy wiadomo , e organiza-
cja jest potrzebna w rodowisku leszczy skim.

(jrs)

Było warto
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- W ci gu

Fot. J. Rutecka-Siadek 
Maria Zielony od 9 lat jest prezesem Stowarzy-

szenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Po ciężkiej pracy na działce jest zmęczenie fi zyczne, ale psychicznie się wypoczywa. Przekonują do tego Bożena Kmietczyk i Gabriela Więcek.

Pani Bo ena uprawia ogródek 
dzia kowy od 1975 roku. Pani Gabrie-
la podobnie, te  ponad 40 lat. Kiedy 
dla obu praca zawodowa nie by a ju
najwa niejsze, bo nadszed  czas za-
s u onej emerytury, nareszcie mo na
by o sp dza  na dzia kach du o wi -
cej czasu. Na ogródku B. Kmietczyk 
s  kwiaty, warzywa i drzewa owoco-
we. Dlatego ma co robi .

- Nigdy nie mam czasu na bez-
czynne siedzenie, bo musz  sadzi
i podwi zywa  ro liny, przekopa
i u y ni  ziemi , warunek ekolo-
gicznie. No to jak tu usi ? Potrze-
ba w tym dyscypliny i pracowito ci,
które wynios am z domu rodzinnego. 
Mia am dziewi cioro rodze stwa, 
jedno drugiego musia o pilnowa ,
samemu na ksi ki trzeba by o zaro-
bi . Pracuj c na kolei równie  wy-
magano ode mnie zdyscyplinowania.

Pani Gabriela tak e nie ma czasu 
na relaksowanie si  w zaciszu dzia ki. 

- W poprzednim sezonie by am tak 
zaj ta, e tylko raz zrobi am grilla. A tak, 
ci gle gdzie  co  jest do zrobienia. Po 

pracy jest zm czenie, ale pozytywne.
B. Kmietczyk i G. Wi cek znaj

si  od dawna, ch tnie wypij  wspóln
kaw , o ile jest na ni  czas. A kiedy 
ju  go znajd , to tematów nie brakuje, 
tych dzia kowych przede wszystkim. 

- Na naszym Rodzinnym Ogrodzie 
Dzia kowym Przoduj cy Kolejarz je-
ste my jak rodzina. Wokó  sami przy-
ja ni ludzie - uwa a pani Bo ena. 
- Jeden drugiemu doradzi i pomo-
e, podrzuci sadzonk , sam we mie

inn . W sezonie obowi zkowo trzeba 
by  codziennie na dzia ce. Bo nale y
podogl da  czy wszystko jest w nale-
ytym porz dku, kiedy ziemia sucha 

podla  i zajrze  „pod ka dy” listek.
- Nigdy si  nie nudz , zreszt  nie 

mam czasu, bo chwasty rosn  szyb-
ciej ni  inne ro liny - z rozbawieniem 
mówi pani Gabriela, na której dzia ce
jest du o truskawek, s  tak e maliny, 
porzeczki, agrest, wi nie i czere nie,
ogórki, fasola i mnóstwo kwiatów, lilii 
najwi cej. Podobnie jest u pani Bo eny. 

- Mam nawet w asne ziemniaki. 
Rzadko kiedy musz  i  do sklepu, bo 

warzywa mam ze swojego ogródka. 
A jak smakuj ! Nawet najlepszy gatu-
nek z targu nie b dzie lepszy od ziem-
niaków przeze mnie wyhodowanych. 

- Marchewka z mojej grz dki po 
prostu pachnie. Ta w sklepie na pew-
no nie - podkre la s siadka.

Pani Bo ena dodaje, e równie  ma 
du o kwiatów.

mieje si , e b dzie notowa  ga-
tunki. Na jej dzia ce rosn  m.in. tuli-
pany, liliowce, go dziki, irysy i hibi-
skusy. Kiedy kwiaty kwitn , zapach 
jest powalaj cy. Uprawianie dzia ki
to wy cznie przyjemno .

- To moje ycie, odskocznia od mu-
rów i ha asu. Lubi  natur , tutaj mam 
ptaszki, jaszczurki, pszczó ki. Kwitn
kwiaty, pachnie ziemia. Czego wi -
cej potrzeba do szcz cia. Kiedy jest 
problem, wchodz  na dzia k  i zapo-
minam o nim, bo jest to i to do zro-
bienia. Wszystko co z e odp ywa, zbli-
a si  wieczór i cz owiek jest wyluzo-

wany, inaczej patrzy na spraw , któ-
ra rano wydawa a si  skomplikowa-
na - uwa a B. Kmietczyk. 

- Mam tyle zaj , e wszystko co 
z e przechodzi. Gdy zajm  si  prze-
sadzaniem, pikowaniem, podlewa-
niem, po kilku godzinach takiej pra-

cy jestem zm czona  zycznie, ale na 
pewno wypocz ta psychicznie - do-
daje G. Wi cek.
 (jrs)

Działka jak lekarstwo

Fot. J. Rutecka-Siadek 
Bo ena Kmietczyk i Gabriela Wi cek uwa aj , e „lekarstwem” 

na wszystkie zmartwienia i stresy jest ogródek dzia kowy.

Minęło 20 lat od utworzenia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie. 

Doceniając wkład organizacji w działania na rzecz mieszkańców i regionu, na wniosek 

prezydenta Leszna, Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskie-

go otrzymała prezes Maria Zielony oraz Stowarzyszenie UTW.
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- Życie nie zawsze jest cukierkowe, bywa że ma wiele zakrętów, ale świat jest piękny i dlatego trzeba się nim cieszyć - uważa Ma-

rek Matuszczak.

Pan Marek przez wi kszo ycia
zawodowego pracowa  w Wielkopol-
skim Urz dzie Wojewódzkim w Lesz-
nie i Poznaniu. Zajmowa  si  nierucho-
mo ciami. Dwa i pó  roku temu prze-
szed  na emerytur , ale nie ma czasu 
si  nudzi , bo zawsze ma jakie  zaj -
cie. egnaj c si  z prac  w jego r ce
wpad  wierszyk z 1959 roku, zapisany 
o ówkiem na po ó k ej kartce papieru 
wyrwanej z zeszytu. Przypomnia  so-
bie, e maj c 9 lat dosta  go od pisar-
ki z Warszawy. 

- Niespotykana sprawa - z b wyrós
mi w okolicach oka, lekarze w Warsza-
wie przeprowadzili operacj  i nawet 
nie ma po niej ladu. Jednak 3 tygo-
dnie sp dzi em w szpitalu i bardzo si
nacierpia em. Mama dla os ody kupi-
a mi ksi k  o „Przygodach Kozio -

ka Mato ka”, któr  czyta  mi portier.
Chodzi em do niego, by przez okno pa-
trze  czy mama ju  do mnie idzie. Wy-
chodz c ze szpitala dosta em w pre-
zencie wierszyk. Przeczytam go pani. 

„Mareczku ch opczyku niedu y,
w ogrodzie ycia kwiatku ró owy. 

Przyby e  z dalekiej podró y
do szpitala chirurgii urazowej,

jaki  ba aganik u pani biologii sprawi ,
e ty dzieciaku mi y

znalaz e  si  na stomatologii, by 
cierpie  ponad dziecka si y. 

Lecz ju  min y chwile bólu, grozy,
odpad y banda e i zwoje waty, 

ulotni  si  dawno zapach narkozy 
i ju  s uchasz jak jedzie Gazda i G owaty

(przyp. red. polscy kolarze) 

Odje d asz weso y i zdrowy st d
wi c Ci yczymy Mareczku najgor cej

by dobry los
wyrówna  biologii b d,

by  w yciu nie cierpia  wi cej”.

- To jest moje yciowe motto - de-
klaruje pan Marek. - Je li mam nie 

cierpie  to musz  temu wyj  na prze-
ciw. Trzeba sobie pomóc i nie siedzie
w fotelu. Zreszt  nale  do osób, któ-
re nie potra  si  nudzi . Mam tak do 
dziecka, zawsze znajdowa em sobie za-
j cie. I jeszcze co  pani powiem, nieco 
artuj c. Chyba zrobi  odwo anie do 

Urz du Miasta, e w dowodzie osobi-
stym mam wpisany z y rok urodzenia. 
Bo jest data 1950, a powinno by  1960. 

M. Matuszczak bardzo interesuje 
si  sportem. W szkole trenowa  lek-
koatletyk , potem gra  w siatkówk
i koszykówk , nawet krótko by  za-
wodnikiem Polonii Leszno. Kiedy 
pan Marek mia  46 lat po raz pierw-
szy mia  w r ku kul  kr glarsk .

- Kolegom brakowa o zawodnika 
do gry, namówili mnie i to by  pocz -
tek mojej wielkiej pasji. Gram ama-
torsko w kr gle, dzia am w Stowa-
rzyszeniu Dobry Rzut. Kr gle wci -
gn y mnie bez reszty.

Pucharów troch  jest. Kilka to te 
najcenniejsze.

- W Lesznie odby  si  turniej z oka-
zji wej cia Polski do Unii Europejskiej. 
Wygra em go, a puchar jest historycz-
ny, bo zawody odby y si  tylko raz. Pu-
char z Tarnowa Podgórnego te  jest 
wa ny, bo jego zdobycie mog em przy-
p aci yciem. To by o tak...Na zawo-
dy z koleg  jechali my samochodem, ja 
by em kierowc . Na chwil  nim ruszyli-
my wysiad em z auta i pech, bo po li-

zgn em si  na grudzie lodu. Upad em, 
g ow  uderzaj c w chodnik. Mimo e
le si  czu em, a ona prosi a ebym zo-

sta  w domu, pojecha em na turniej i w 
eliminacjach by em pierwszy. Potem 
si gn em po zwyci stwo. Nast pnego
dnia pojecha em do lekarza, i sko czy-
o si  na tygodniowym pobycie w szpi-

talu. Mia em krwiak mózgu, lekarz po-
wiedzia , e mia em szcz cie, bo mo-
g o si  sko czy  tragicznie. I jeszcze 
jeden puchar jest dla mnie wa ny, 8 

wrze nia 2007 roku wygra em II Tur-
niej Kr glarski o Mistrzostwo Miasta 
i Gminy Szamotu y. Wtedy zdoby em
397 punktów, a marzeniem ka dego 
kr glarza amatora jest mie  400 punk-
tów. To jest mój rekord yciowy. Dwu-
krotnie sta em na podium mistrzostw 
Polski amatorów (2 i 3 miejsce). 

Drug  pasj  po kr glach s  grzyby. 
Pan Marek to grzybiarz z krwi i ko ci.

- W ubieg ym roku zbiory by y re-
welacyjne, nie to co dwa lata temu 

kiedy grzybów nie by o prawie wcale. 
Ulubiony grzyb to zielonka. 
Nowym hobby jest zbieranie zió .
- W ubieg ym roku zacz em zbie-

ra  m.in. pokrzyw , kwiaty kaszta-
nowca i lipy - wymienia pan Marek. 
- Pokrzywa jest boszkowska, kwiat 
kasztanu te . Szukam gdzie co kwit-
nie, zbieram, susz  i chowam do s o-
jów. Oczywi cie zbieram tylko takie 

zio a, które rosn  z dala od szos. Od 
kilku lat mam poranny zwyczaj picia 
herbaty zio owej. Kiedy  kupowa-
em je w aptece, a teraz mam w asn

aptek . Do herbaty dodaj y ecz-
k  miodu i odrobin  cytryny. Mam 
wra enie, e si  po niej lepiej czuj .
Pewnie musia bym mie  dwa ycia,
by porówna  jak z tym zdrowiem jest 
pij c i nie pij c herbat zio owych.

Pan Marek od dziecka "kocha" tu-
lipany. I ma to szcz cie, e ma bli-

skich, którzy mieszkaj  w Holandii, 
w kraju, który z tulipanów s ynie.

- W Holandii by em kilka razy i je-
stem ni  zauroczony, tym bardziej, 
e ma mnóstwo kana ów. A do wody 

zawsze ci gn o mnie bardziej ni
w góry. Ca e ycie cz owiek ma pod 
górk , to jeszcze pod gór  mam cho-
dzi - artobliwie mówi pan Marek. - 
W Holandii odbywa si  Festiwal Tu-

lipanów Keukenhof, na którym by em 
kilka razy. B d c ze znajomymi za-
wsze zostawa em w tyle, ale kiedy
pojecha em sam. Sp dzi em tam ca y
dzie . By a to dla mnie wielka fraj-
da. Stale mam ochot  tam wraca .

S uchaj c pana Marka nie ma si  co 
dziwi , e nie ma si  kiedy nudzi . Bo 
jak nie gra w kr gle, nie podró uje, nie 
zbiera grzybów, to je dzi do Boszko-
wa. Wypoczywa tam od dziecka, naj-
pierw je d c z rodzicami, a potem ze 
swoj  rodzin . W domku na Zatoce a-
duje akumulatory. 

- My la em, e kiedy zostan  eme-
rytem przenios  si  do Boszkowa na 
sta e, ale jeszcze ci gle mam du o
obowi zków w Lesznie. Dlatego wy-
pracowa em system, e jestem troch
w Boszkowie, a troch  w mie cie.

Na letnisku pan Marek zawsze 
ma zaj cie.

- Nawet jako kilkulatek, kiedy wiosn
czy jesieni  jecha em do Boszkowa z oj-
cem, a on na kilka godzin p yn  na ryby, 
mia em co robi . Budowa em skocznie 
do skoków w wzwy , a to z trzciny zro-
bi em oszczep, którym rzuca em. Pa-
mi tam, e tata znalaz  dla mnie dysk, 
wprawdzie dla kobiet, ale na tamt moj
wag  by  akurat. Tak wi c zawsze jestem 
zaj ty, i w a nie to lubi . Nie potra
usiedzie  na miejscu, stale mnie gdzie
ci gnie. Dlatego miesi c po przej ciu na 
emerytur  wybra em si  do Chin. Pro-
gram wycieczki obejmowa  zwiedzanie 
Pekinu i okolic. Podró ycia.

Pan Marek wybiera si  tak e do 
Brukseli, bo wygra  wyjazd do Par-
lamentu Europejskiego na Majówce 
ABC. Konkurs polega  na ubraniu si
w strój w barwach bia o-czerwonych
i przystrojeniu podobnie roweru. M. 
Matuszczak stan  na wysoko ci zada-
nia, zosta  dostrze ony i jedzie do Bruk-
seli na zaproszenie europose  Agniesz-
ki Koz owskiej-Rajewicz.  (jrs)

Fot. J. Rutecka-Siadek 
Marek Matuszczak ma kilka pasji - kr gle, podró e, a od niedawna 

zbieranie zió .

Maria Priemel i Monika Walczak znają się trochę więcej niż pół roku, ale kiedy się po-

znały zaiskrzyło. Z miejsca się polubiły. Dzisiaj mówią, jedna drugiej jest potrzebna.

Stowarzyszenie Pozytywka czy lu-
dzi. Tych, którzy odchowali dzieci, nie 
maj  ju  obowi zków zawodowych, 
bywa e przez ycie musz  i  sami. 
I wolontariuszy, którzy znajd  czas na 
rozmow , a jak trzeba to i pomilczenie. 
Bo s  momenty, gdy wystarczy blisko
drugiego cz owieka. Dzi ki temu pozna-
y si  Maria Priemel i Monika Walczak. 

- Nale a am do jednej z fundacji 
w Lesznie, w której pozna am fanta-
styczn  wolontariuszk . By a bliska mo-
jemu sercu, bardzo dobrze si  rozumia-
y my, dba a o mnie. Przywyk am do 

niej. Pewnego dnia powiedzia a, e od-
chodzi z fundacji i b dzie dzia a  w Sto-
warzyszeniu Pozytywka. Trudno mi si
by o z tym pogodzi  i po jakim  czasie 
odesz am z fundacji i przesz am do sto-
warzyszenia.

Tak si  jednak los potoczy , e wolon-
tariuszka zosta a mam , i czasu na spo-
tkania nie mia a tyle co dawniej.

Nie ma tego z ego co by na dobre
nie wysz o. Pani Marii zosta a „przy-

dzielona” nowa wolontariuszka, Moni-
ka Walczak. 

- Dzia am w Stowarzyszeniu Pozytyw-
ka od niedawna. Przed pierwszym spo-
tkaniem z pani  Mari  bardzo si  dener-
wowa am. Kiedy zosta y my sobie przed-
stawione wiedzia am, e si  polubimy - 
wspomina pani Monika. 

- Monika zrobi a mi e wra enie. Sym-
patyczna, u miechni ta i ciep a osoba, 
od razu przypad y my sobie do gustu - 
tak widzi to pani Maria, która jest oso-
b  samodzieln , znakomicie radzi so-
bie z domowymi obowi zkami, nie po-
trzebuje codziennej opieki. - Ale braku-
je mi drugiego cz owieka. Dlatego cie-
sz  si  na ka de spotkanie Stowarzysze-
nia Pozytywka. Mog  si  dok d  wybra ,
by  mi dzy lud mi, jest okazja porozma-
wia . Bo samotno  jest straszna. Zabi-
jam j  du o czytaj c, tak mnie to wci ga,
e kiedy zaczn  ksi k  musz  j  sko -

czy . Lubi  je dzi  rowerem, objecha am 
wszystkie cie ki w mie cie. Mam kole-
ank , z któr  od czasu do czasu wypijam 

kaw , razem wybierzemy si  na cmentarz 
na groby bliskich i obejrzymy  lm. Po-
rozmawiam z s siadkami, czasami si -
d  do maszyny do szycia i co  przerobi .
Lubi  spogl da  przez okno, ale w week-
endy na mojej ulicy nie ma ywej duszy. 
Mam synów, wnuki i pi cioro prawnu-
ków, których bardzo kocham. Od czasu 
do czasu si  z nimi widuj , ja ich odwie-
dz , albo oni mnie, ale nie chc  si  na-
rzuca , bo wiem, e m odzi musz  mie
w asne ycie. Tak mijaj  mi dni. W taki 
sposób zabijam samotno .

Lekiem na ni  s  spotkania z wolon-
tariuszami Pozytywki, a za ich umo li-
wienie pani Maria szczególnie dzi kuj
jednemu z cz onków organizacji, Witko-
wi Wachowiakowi. 

M. Walczak i M. Priemel znaj  si
krótko i  jeszcze ci gle si  poznaj . Spo-
tykaj  si  kiedy czas obu na to pozwala. 

- Monika jest mi , ciep  i spokojn
osob . Umie s ucha .

- Od pani Marii wychodz  z lepszym 
samopoczuciem.

Panie zgadzaj  si , e w ich przypad-
ku dawanie i branie jest cudowne. 

- Wypijamy wspóln  kaw , zjemy
ciastko. Rozmawiamy o zakupach, co
nam si  przydarzy o, co która robi a, po 
prostu o zwyk ych sprawach. Poznajemy 
si  nawzajem i budujemy zaufanie - uwa-
a M. Priemel. 

- Samotno  jest straszna, potra-

dobi , a kiedy porozmawiam z Moni-
k , od ywam.

- Ja te  wtedy aduj  akumulatory - 
dodaje wolontariuszka. 

W tym przypadku ró nica wieku nie 
ma znaczenia. Nie jest przeszkod , by 
znale  wspólny j zyk. Jest nawet po-
mostem, który buduje jeszcze mocniej-
sz  przyja . (jrs)

7

Fot. J. Rutecka-Siadek 
Panie Maria i Monika buduj  swoj  przyja .

Nie umiem się nudzić

NASZE MIEJSCE NA ZIEMI

Budują przyjaźń
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Amfiteatru mi żal...

LESZNO NASZEJ M ODO CI

Jestem rodowitym mieszkańcem Leszna. W  swoim archiwum fotografi cznym mam 

sporo zdjęć, na których utrwalono różne wydarzenia związane z tym miastem. Ostatnio 

wpadła mi w ręce fotografi a amfi teatru w Parku 1000-lecia. Nagle odżyły wspomnienia 

związane z tym miejscem.

Am  teatr wybudowano z okazji Centralnych Do ynek, któ-
re odby y si  w Lesznie w 1977 roku. Wtedy miasto wzboga-
ci o si  o wiele obiektów. Mi dzy innymi rozbudowany zosta
stadion im. Alfreda Smoczyka i wybudowano Restauracj  Par-
kowa, która s siadowa a z am  teatrem. Budowali go pracowni-
cy wielu leszczy skich zak adów pracy w czynie spo ecznym.

Pierwotnie scen  stanowi o betonowe podwy szenia o po-
wierzchni kilkunastu metrów ze ciank  w tle. S u y a ona do 
zawieszania elementów dekoracyjnych oraz ró nych propagan-
dowych hase  podczas imprez ... ku czci! 

W latach 70. rozpocz a si  te  moja przygoda z kultur .
W am  teatrze swoj  premier  przed leszczy sk  widowni  mia
zespó  muzyczny Yeti dzia aj cy przy Leszczy skiej Fabryce 
Oku  Budowlanych, popularnych „Okuciach”. Równie  tutaj, 
kiedy  rma zmieni a nazw  na Metalplast, b d c kierownikiem 
Klubu Zak adowego Plastu , prowadzi em Turnieje Metalplastu 
zwane TURMETEM. Reprezentacje ró nych wydzia ów rywali-
zowa y w wielu widowiskowych konkurencjach, np. kto szybciej 
nagwintuje rur , znajdzie klucz do zamka lub ile osób zmie ci
si  na skrzyni gimnastycznej.W III TURMECIE debiut sceniczny 
mia a muzykuj ca rodzina Jana Schultza z Osiecznej, pracowni-

ka zak adu. Na scenie oprócz niego wyst pi a ona Stanis awa,
zwana Ludk  oraz 6 dzieci w ró nym wieku: Romek, Zbyszek, 
Dominik, Tomek, S awka i Lucyna. 

Obecnie, Dominik jest dyrygentem Orkiestry D tej Osiecznej, 
Zbyszek kieruje Centrum Kultury w Osiecznej, a maj cy wtedy 
19 lat Romek, jako dominikanin, umacnia wiar  na Bia orusi.

W am  teatrze odbywa y si  wiece patriotyczne z okazji wi t
pa stwowych, prezentacje dorobku artystycznego przedszkoli, 
szkó  podstawowych i rednich.

Mieszka cy Leszna i okolic przychodzili do Parku 1000-le-
cia nie tylko na spacer, ale by uczestniczy  w ró nych bezp at-
nych koncertach i nocnych kabaretonach.

Trzeba wspomnie , e na rozbudowanej i zadaszonej scenie 
am  teatru odby y si  pierwsze wybory Miss Lata Leszna. Z tym 
wydarzeniem zwi zana jest pewna anegdota. Organizatorem wy-
borów by  Zwi zek Socjalistycznej M odzie y Polskiej. Pomi -
dzy kolejnymi prezentacjami kandydatek do korony miss, na sce-
nie prezentowa y si  zespo y muzyczne oraz leszczy scy satyry-
cy. Prowadzi em ca  imprez  oraz kiedy czas pozwoli  utrwa-
la em j  aparatem fotogra  cznym. Kiedy dobieg a ko ca, cz
wykonawców i organizatorów postanowi a j  uczci ... nie tyl-

ko szampanem. Po oko o dwóch tygodniach na jednej z lesz-
czy skich ulic drog  zajecha  mi samochód. Wyskoczy  z niego 
u miechni ty go , podszed  do mnie z reklamówk  i powiedzia :

- Panie Edwardzie, czy mia  pan niedawno wypadek?
Zaprzeczy em.
- Bo widzi pan, jak wieczorem wraca  pan z am  teatru, prze-

wróci  si  na rowerku przed moim samochodem. Pomog em si
panu podnie , a to co wylecia o z torby chcia em panu zwróci .

Dzisiaj co  takiego nie mog o by si  wydarzy , bo od prawie 
20 lat jestem abstynentem Je li pozytywny bohater tej opowie-
ci pami ta to zdarzenie, jeszcze raz mu dzi kuj .

Niestety nadesz y czasy kiedy ludzie zm czeni problemami 
ycia codziennego, coraz mniej mieli czasu i ochoty na rozryw-

k . Coraz mniej ciekawych imprez odbywa o si  w am  teatrze. 
Z biegiem lat zacz y dochodzi  do mnie sygna y o planach 

jego rozbiórki. Motywowano to ci g  dewastacj  obiektu oraz 
ha asem, który roznosz c si  po parku p oszy  zwierz ta w mini-
-ZOO. eby ratowa  bliski mojemu sercu obiekt kulturalny mia-
sta, wielokrotnie sugerowa em ówczesnym w adzom, by am  -
teatr otoczy  wysokim murem. Wyt umi oby to ha as, zabezpie-
czy o przed wandalami, oraz pozwoli o organizowa  imprezy bi-
letowane. Dodatkowe pobudowanie budek za widowni  mog o
umo liwi  stworzenie kina pod chmurk . Niestety, w 2009 roku 
zapad a decyzja o rozbiórce am  teatru. 

W miejscu gdzie by  s  woliera dla ptaków i plac zabaw.
Po leszczy skim am  teatrze pozosta y tylko wspomnienia 

i archiwalne zdj cia. Edward Baldys

W miejscu gdzie by a scena, obecnie jest woliera dla ptaków. Fot. (4x) E. Baldys

Z dawnych lat - przedszkolaki na scenie.
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Przytocz  pewne zdarzenie, któ-
re utkn o mi w pami ci i cz sto je 
wspominam, jako anegdot . Zosta-
em telefonicznie zaproszony, aby 

obejrze  du y stary obraz, który wi-
sia  w blokowym mieszkaniu u jed-
nej z mieszkanek Leszna. Pani chcia-
a obraz sprzeda . Zobaczy em olejny 

obraz w gustownie dobranej, grubej 
czarnej ramie. Spatynowany werniks, 
spod którego wida  pejza ródziem-
nomorski, wiosk , port, odzie rybac-
kie. Proponuj  cen , któr  mog  za-

p aci . Pani po krótkim namy le wy-
ra a zgod  i najtrudniejsze mamy za 
sob . Zadaj  rutynowe pytanie, które 
jest zawsze bardzo istotne dla anty-
kwariusza: - Sk d pani ma ten obraz? 

Zaczyna si  opowie , która oka-
zuje si  ciekawsza ni  sam obraz. By
rok 1945 i pani b d c m od  dziew-
czyn  pracowa a we wschowskim 
szpitalu wojskowym, gdzie leczy-
li swoje wojenne kontuzje o nierze
radzieccy. M oda piel gniarka mia-
a do czynienia z rozleg ymi rana-

mi i ci kimi wojennymi obra enia-
mi. Z pobliskiego G ogowa przyby
radziecki o cer z ci kimi obra e-
niami nóg, a wschowski szpital mia
wietnego chirurga ortoped . Pro-

ces leczenia i rekonwalescencji o  -
cera by  d ugotrwa y, ale zwie czo-
ny pe nym powrotem do zdrowia. 
Pacjent opu ci  szpital i po pewnym 
czasie pojawi  si , aby wyrazi  sw
wdzi czno . Przywióz  spory paku-
nek, który okaza  si  du ym olejnym 
obrazem, prawdopodobnie wyszabro-
wanym z jakiego  okolicznego dwor-

ku. Wraz z obrazem, do szpitala o  -
cer ozdrowieniec przywióz  worek 
cukru, który zasili  szpitaln  kuch-
ni . Obdarowany lekarz przekaza
obraz swej pracownicy, któr  by a
moja rozmówczyni. 

D ugo wspominali my dawnych 
mieszka ców Wschowy i tych, któ-
rzy do pracy w szpitalu przyje d a-
li z pobliskiego Leszna. Mój wujek 
Ludwik Perek, b d cy lekarzem den-
tyst , równie  doje d a  do wschow-
skiego szpitala, gdzie leczy  z by 

tamtejszej ludno ci. Moja pani rów-
nie  go zna a.

Praca antykwariusza daje du o
satysfakcji, je eli jest pasj . Liczne 
kontakty z osobami starszymi pozwa-
laj  na poszerzenie wiedzy o zdarze-
niach z przesz o ci. Mój wujek Jó-
zef Ciesielski z Kobylina który pra-
cowa  w kobyli skiej administracji 
i wiele lat by  burmistrzem miasta, 
stanowi  dla mnie prawdziw  ko-
palni  wiedzy. Wspaniale czyta  od-
r czne zapiski sporz dzone w nie-
mieckim gotyku. Opowiada  mi, e
by  naocznym wiadkiem Przewrotu 
Majowego w 1925 roku. Widzia  jak 
marsza ek Józef Pi sudski spotka  si
z prezydentem Stanis awem Wojcie-
chowskim na mo cie Poniatowskie-
go w Warszawie. Mia em uszykowa-
nych troch  starych dokumentów do 
odczytania, ale zwleka em z wizy-
t  u wujka licz c, e jeszcze co  do-
bior  do odcyfrowania.

Czas up ywa  i nie zd y em. Wu-
jek zmar  i pojecha em na pogrzeb. 
Nauczy o mnie to, e spraw zwi za-

nych z przesz o ci  nie nale y odk a-
da , trzeba dr y , póki jest komu za-
dawa  pytania.

Zrobi em w swojej Galerii 1001 
Drobiazgów wystaw  pod tytu em 
„1001 Portretów”, gdzie pokaza em
anonimowe fotogra  e i malowane 
portrety ludzi, którzy przypuszcza-
em, e mieszkali w Lesznie. Liczni 

leszczynianie odwiedzaj cy wystaw
pomogli zidenty  kowa  par  osób ze 
zdj , a najwi cej informacji uzyska-
em od pa  z Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku. Od wielu lat na spotka-
niach w mojej Galerii przypominam, 
aby fotogra  e opisywa  - kiedy zo-

sta y wykonane, gdzie i kogo przed-
stawiaj . Fotogra  a bez opisu b dzie
w przysz o ci tylko anonimowym ob-
razkiem. Je eli posiadamy album ro-
dzinny z fotogra  ami przodków, do-
pilnujmy aby je opisa , popro my 
o pomoc babci  lub starsze ciocie.

Jeden ze zbiorów starych negaty-
wów, który dotyczy rodziny urkie-
wiczów z Leszna udost pni em w in-
ternecie na portalu Szklane Negaty-
wy. Teraz wszyscy mog  obejrze
ycie w mi dzywojennym Lesznie. 

Senior rodziny odwiedza  popularne 
miejsca podró uj c dwukonnym po-
wozem w asy cie m odszych cz on-
ków rodziny. Mo emy zobaczy  uli-
ce Leszna i innych okolicznych miej-
scowo ci, w których sfotografowa-
no domy i ko cio y, a szczególnie 
ich wn trza.

Leszno w dwudziestoleciu mi -
dzywojennym by o miastem szkó
i  garnizonem dla u anów i piechoty.
Posiadam du o unikalnych fotogra-
 i ukazuj cych o nierzy 17 Pu ku

U anów i 55 Pu ku Piechoty, a jestem 
przekonany e jeszcze wiele ich do-

czy w przysz o ci do mojego zbio-

ru. Wykorzystuj  je w wystawach dla 
mi o ników wojskowo ci oraz udo-
st pniam historykom.

Mamy w tym roku setn  roczni-
c  odzyskania niepodleg o ci. Ju
wielokrotnie publicznie prezentowa-
em swój zbiór emaliowanych tablic 

urz dowych z wizerunkami god a
pa stwowego. Moje or y maj  ró -
n  gra  k  i prezentuj  prawie ca y
przekrój naszego god a. Emblema-
ty z or em by y prezentowane tak e
w muzeach remu i Wschowy. Naj-
ciekawsze eksponaty to or y wyha-
ftowane na patriotycznych obraz-
kach na ciennych oraz or y wypru-
te ze sztandarów, które mia y zosta
zniszczone na rozkaz hitlerowskiego 
okupanta. Dzielni pracownicy  rmy 
Rudolfa askiego, która zajmowa a
si  w czasie wojny odzyskiwaniem 
surowców wtórnych, z nara eniem 
ycia w asnego i swoich rodzin ura-

towali wiele takich cennych przed-
miotów. Okupant przeznaczy  je na 
zniszczenie.

Polskie zabytkowe sztandary 
ko cielne i organizacyjne oraz or-
naty zosta y ukryte na terenie za-
k adu i uratowane. Wszystkiego 
nie da o si  uratowa  dlatego cza-
sami odpruwano tylko or y. S  one 
dzisiaj zabytkami o szczególnym 
znaczeniu. Sam zak ad przerobu 
surowców zosta  dobrze opisany 
przez regionalist  Jacka Borowia-
ka, a ja zawsze przechodz c ko o te-
renu gdzie by  zak ad, podziwiam 
 gur  Matki Boskiej ufundowa-

n  przez wdzi cznych pracowni-
ków, którzy prze yli okres wojny 
pod ochronnymi skrzyd ami zak a-
du pana Rudolfa. Sam Rudolf a-
ska zagin  w odm tach polskich 
powojennych zawirowa , areszto-
wany i wywieziony przez naszego 
wyzwoliciela i kolejnego okupan-
ta, tym razem radzieckiego. 

Moja prawie trzydziestoletnia pra-
ca antykwariusza ob  towa a wieloma 
spotkaniami z lud mi, którzy prze-
nosili si  z wi kszych mieszka  na 
mniejsze, co powodowa o koniecz-

no  uszczuplenia swych dóbr mate-
rialnych. Ogromne sypialnie z trzy-
drzwiowymi szafami i umywalki 
z alabastrowymi blatami stawa y si
zb dne. Podobnie pianina i fortepia-
ny. W ko cu lat dziewi dziesi tych,
na ulicy aziebnej, z du ej komunal-
nej kamienicy kupi em ciekaw  d -
bow  szaf . By y w a ciciel widz c
nasze ma o paradne metody d wiga-
nia przyniós  z piwnicy specjalistycz-
ne pasy do przenoszenia mebli. Po-
sz o sk adnie i dodatkowo zakupi em
po d ugiej negocjacji te pasy. U y-
wam ich do teraz. 

Jeden z pracowników dzia u re-
nowacyjnego zak adu budowy pia-
nin pa stwa Bettingów nauczy  nas 
co to politura i natychmiast go za-
trudnili my. Od tego czasu poprawi-
a si  jako  naszych prac renowacyj-

nych. Kolejny pracownik przyswoi
sobie budow  zegarów mechanicz-

nych i opanowa  ich napraw . Napra-
wiali my te stare zegary, które niektó-
rzy zegarmistrzowie uwa ali za nie-
naprawialne.

Z biegiem czasu zacz em si  bar-
dziej realizowa  w profesjonalnym 
organizowaniu wystaw tematycznych 
i prowadzenia zaj  dydaktycznych 
dla pobliskich szkó  zainteresowa-
nych wiedz  antykwariusza. Bardzo 
lubi  zaj cia z klasami m odszymi,
którym organizuj  rodzaj teleturnie-
ju pod tytu em – Do czego to s u y?

Prowadzenie w asnej Galerii 1001 
Drobiazgów, gdzie mam ekspozycj
daje mi du  satysfakcj .

Ko cz c swoj  opowie  prosz
o zapami tanie istotnych sugestii, któ-
re uwa am, e s  warte stosowania. 

Wiedza osób starszych dotycz -
ca przesz o ci jest bezcennym ró-
d em informacji dla rodziny, histo-
ryków i regionalistów. Nie pozwól-
my jej umrze .

Fot. J. Rutecka-Siadek
Janusz Skrzypczak jak nikt inny szanuje lady przesz o ci.

Ci gle dny
 nowych informacji regionalista

Janusz Skrzypczak
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Józef Złotkowski, pseudonim Złotko, jest artystą wszechstronnym. Maluje portrety, pejzaże, martwe natury, a nawet abstrakcje. 

Jako artysta ma ciągle coś do powiedzenia.

Od progu wiadomo, e wchodzi 
si  do mieszkania cz owieka oddane-
go sztuce. Na cianach wisz  obrazy 
i gra  ki. W pokoju to samo, na ka dej
cianie s  prace Józefa Z otkowskiego. 

Jest tak e jego warsztat - na sztaludze 
rozpocz ty obraz, wokó  pe no p dz-
li, farb i palet malarskich. 

- Ojciec by  portrecist  i to po nim 
odziedziczy em zami owanie do sztuki. 
A zacz o si  gdy mia em 3 lata. Z dzie-
ci stwa pami tam wyra nie taki obraz, 
kiedy na ziemi mam roz o ony arkusz 
papieru pakowego, rysuj  posta  kró-
la, a kolega ojca nanosi kilka poprawek 
- pan Józef si ga do zakamarków pa-
mi ci. - Moja rodzina mieszka a w o-
dzi, gdzie ojciec zatrudni  si  w fabryce 
jako projektant wzorów tkanin. Tylko to 
by y czasy kiedy nikt nie dba  o zdrowie 
pracowników, a tata pracowa  z chemi-
kaliami. Zmar  maj c zaledwie 22 lata. 
Przykro, bo po ojcu nie zachowa y si
adne obrazy. W czasie drugiej wojny 
wiatowej najm odsza siostra taty zo-

sta a skazana na kar mierci za kon-
taktowanie si  z ydami z Getta. Kon-
sekwencje ponios a tak e rodzina. Moj
mam  wywieziono na roboty do Nie-
miec, a ja tra em pod opiek  jej sio-
stry, która razem z m em stworzy a mi 
dom. Po wojnie mama wróci a do kra-
ju, ale okaza o si , e nie zachowa o si
wiele pami tek po ojcu.

Pan Józef mia  zaci cie plastycz-
ne, co by o widoczne w szkole, gdy 
by  anga owany do robienia gazetek. 
Jako cz owiek doros y znalaz  pra-
c  w Zak adzie Górniczych Rudna 
w G ogowie.

- Kopalnia mia a fundusze na 
dzia alno  kulturaln  organizowa-
n  w hotelach robotniczych. W poro-
zumieniu z pracownikiem socjalnym 
przekona em dyrektora zak adu, e s
pracownicy którzy maj  zdolno ci ar-

tystyczne i warto to wykorzysta . Kie-
rowa em utworzon  grup , która liczy-
a kilkana cie osób i mia a du y doro-

bek. Mieli my pracownie w G ogowie,
Polkowicach i Lubiniu. Oprócz tego 
prowadzi em zaj cia w domach kultu-
ry i dwóch moich podopiecznych do-

sta o si  na studia w Olsztynie, kszta -
c c si  w kierunku plastycznym. To mój 
w asny sukces. 

Zawierucha polityczna w kraju 
wszystko zmienia a.

- Po Stanie Wojennym chcia em reak-
tywowa  grup , ale dosta em odpowied

z kopalni, e nie ma na to pieni dzy, bo 
od kultury wa niejsza jest produkcja. 

10 lat temu J. Z otkowski chc c by
bli ej córki przeprowadzi  si  z G ogo-
wa do Leszna. 

- Nale  do mieszka ców, którzy an-
ga uj  si  w ycie miasta. Mia em po-
mys  na zagospodarowanie Wie y Ci-
nie  i Parku Jonstona. Wys a em dwie 

propozycje na logo Leszczy skiej Rady 
Seniorów. Mi o, e jedna z nich zo-
sta a wyró niona. Trzykrotnie uczest-
niczy em w ogólnopolskim konkur-
sie Konfrontacje, który organizowa-
o Leszczy skie Stowarzyszenie Twór-

ców Kultury, zreszt  od niedawna jest 
cz onkiem LSTK. 

Pan Józef maluje kwiaty, portrety 
i kopie znanych obrazów. Cz  prac 
przedstawia Leszno i okolice. 

- W asnym sumptem wyda em ka-
lendarz na 2018 rok, który zilustrowa-
em swoimi gra  kami przedstawiaj cy-

mi zabytki Leszna. Chc  wyda  kalen-
darz z pracami pokazuj cymi zabytki 
Rydzyny. Dostrzegam ciekawe i uro-
kliwe miejsca, na które inni nie zwra-
caj  uwagi. 

Kiedy toczy si  rozmowa ze szta-
lugi spogl da na nas Stanis aw Lesz-
czy ski. Józef Z otkowski szykuje
jego portret. 

- Sztuka to moja ycie i ogromna 
pasja. Gdyby mi j  odebra  to jakby 
wyci  po ow  serca. 

„Z otko” operuje ró nymi technika-
mi. W ka d  prac  wk ada du o emo-
cji. Uwa a, e artysta jest zobowi zany 
poprzez sztuk  komentowa  co dzieje 
si  na wiecie.

- Musi mie  nie tylko oczy, ale po-
winien s ucha  i wyci ga  wnioski. Nie 
by em o  ar  eksodusu, ale boli mnie 
sytuacja narodów skazanych na wy-
gnanie. Czu bym si le, gdybym jako 
artysta na to nie zareagowa . Nie by-
em o  ar  holocaustu, ale y em w tym 

strasznym czasie. Moim komentarzem 
do tego jest obraz - kola .

Sztuka powinna by  równie  anga-
owana w dzia ania charytatywne. J. 

Z otkowski nie tylko tak uwa a, wpro-
wadza to w czyn. Przekaza  swoje pra-
ce na aukcje charytatywne. Sam chce 
zorganizowa  podobn  akcj .

Uwa a, e jako artysta ma jeszcze 
du o do powiedzenia. 

- Przygotowuje si  do namalowania 
obrazów o bitwie pod wiatrakami. Za-
cz em ju  nawet zbiera  na ten temat 
wycinki z gazet, szukam zdj , interesu-
j  si  faktami. Nie wiem czy skupi  si  na 
jednym obrazie czy wykonam cykl prac. 
Mam du o si , wiele planów i tematów, 
które czekaj , by je zobrazowa . Wpraw-
dzie kiedy  potra em nie odchodzi  od 
sztalugi nawet przez ca  noc, a teraz po 
kilku godzinach robi  przerw , to jednak 
nie zwalniam tempa. 

(jrs)

Jako artysta mam coś do powiedzenia

Jedna z gra  k autorstwa J. Z otkowskiego. Przedstawia Leszno.

Fot. J. Rutecka-Siadek 
J. Z otkowski:- Ka dy artysta w swojej twórczo ci powinien odnie  si

do czasów, w których yje, by okre li  swój stosunek do nich.

Oto jeden z najnowszych wierszy Tadeusza Godlewskiego, 89-latka z Leszna, 

o którym pisaliśmy w poprzednim numerze „Otwartych Drzwi”.

„Wademekum miłosne emeryta” 
Przysz a do nas Europa,

przysporzy a nam rado ci.
Wiecie panowie, co trzeba robi ?

Uczy  si  j zyków o mi o ci.

Bo gdy znajdziesz si  w Londynie
to jak o wiadczysz si  dziewczynie,

co  j  wybra  spo ród stu?
Kocham pani , nie zrozumie
Tu musisz wyzna  I love you.

Dajmy na to e  w Berlinie,
który z pi knych kobiet s ynie,
i chcesz wybra  jedn  z nich.

Co powiesz by zrozumia a?
Froilain Ich liebe dich!

Kiedy znajdziesz si  w Pary u,
tam j zyk trudny, ja to wiem,
gdy spotkasz mi  pary ank

powiedz jej Madmoisel Je t`aem.

Z Pary a ju  blisko do Rzymu.
Ta sama Europa, lecz 
miasto nie to samo.

Chcia aby  o wiadczy  
si  pi knej W oszce

Musisz wyzna  jej Tiamo!

A gdy kiedy , tak z nienacka
porwie Ci  ziemia chorwacka

i zechcesz tam sp dza  
i noce i dnie

swej wybrance oczywi cie 
musisz wyzna  Valim te!

I tak dalej, i tak dalej 
chcia bym pisa ,

lecz po pierwsze: dalej ju  
si  nie da wierszem,

a po drugie te wyznania s  
zbyt trudne i zbyt d ugie.

I w zwi zku z tym o zgrozo
musz  dalej pisa  proz :

Kocham Ci : po czesku - Milui te,
po litewsku - As tawe myliu,
po rosyjsku - Ja liubliu tiebia,
po szwedzku - Jag älstardig,
po fi sku - Rakamstam sinua.

Wiele s owników zwertowa em,
Nie by a to atwa sprawa,
prawie j zyk po ama em

aby czego  nie zagmatwa . 

O mi o ci chyba dosy
nie zrymuj  ju  ni s owa.

No bo co by nie powiedzie
Nazbyt trudna to wymowa.

Jak widzicie stare pryki
trzeba si gn  po s owniki;
wyszukiwa  s ówka z ote,

by udawa  poliglot .

Wiersz Tadeusza Godlewskiego

Fot. K. Zydorowicz

Każdy pisać może, jeden lepiej - drugi gorzej. Za-

chęcam do próby napisania czegoś o  sobie, oto-

czeniu i rodzinie. O najwdzięczniejszym temacie - 

o wnukach, które nam babciom i dziadkom umila-

ją życie, chociaż czasami uprzykszają.

Podziel  si  z wami drodzy senio-
rzy tym co mi si  przytra o.

Mam dwie wnuczki bli niaczki, któ-
re w tym roku przyst pi y do pierwszej 
komunii wi tej. Bardzo to prze ywa y
i ambitnie ucz szcza y na wszystkie za-
j cia religijne w szkole i ko ciele, a w 
domu regularnie powtarza y my modli-
twy i przykazania. 

Pewnego dnia kiedy dziewczynki po 
szkole przysz y do mnie, otwieraj c im 
drzwi wej ciowe do domu ju  wiedzia-

am, e trzeci dzie  z rz du nie przyszy-
am pluszakowi naderwanych uszek. 

Zacz am si  t umaczy , e ze 
wzgl du na wiek mam skleroz , i na 
pewno nied ugo zapomn  jak si  nazy-
wam i gdzie mieszkam. 

Na to jedna z wnuczek przerwa a
moje narzekania i powiedzia a:

- Babciu to dobrze, e jeste  taka sta-
ra. Ciesz si , bo ju  nied ugo pójdziesz 
do Królestwa Niebieskiego. 

 Krystyna Andrzejewska

 Leszno - 11 czerwca 2018 r.
(kin)
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- Tata by  kolejarzem, przed drug
wojn wiatow  by  dyrygentem orkie-
stry kolejowej w Wolsztynie i Lesznie. 
Pisa  tak e wiersze. Niestety, gdy wy-
buch a wojna zosta  skierowany na ro-
boty do Niemiec. Pracowa  na kolei, 
nawet przez pewien czas by  pomoc-
nikiem maszynisty. 

Leon Kempa mimo e by  dale-
ko od rodziny, stara  si  wspiera
bliskich od czasu do czasu posy a-
j c im paczk . Kiedy móg  pisa  do 
nich. Ostatnia wiadomo  od niego 
by a datowana na 17 listopada 1943 
roku. Kilka dni pó niej, 26 listopa-
da, ojciec pani Kazimiery ju  nie y .
Rodzina dosta a wiadomo , e zgi-
n  w wypadku na kolei. Po ojcu, zo-
sta y nie tylko listy, ale tak e zeszy-
ty. Na po ó k ych kartkach zachowa-
y si  jego wiersze. To fragment jed-

nego z nich. 

„W ród huków bomb, wistów kul,
i j ków jakie wydaje lud Twój katowany

przychodzisz na wiat
w ubogiej stajence w ród pól. 

Jezu Dzieci  Boga, Zbawco oczekiwany 
My biedny lud polski, 

który wierny Tobie
z Tob  Dzieci  Bo e w równej yje doli,

gdy bracia nasi co polegli za wolno
snem wiecznym pi  w grobie,

my cierpi c yjemy w okrutnej niewoli”.

Pani Kazimiera dodaje, e tak-
e mama Marianna Kempa by a arty-

stycznie uzdolniona. Od 1946 roku by a
w Kole piewu Chopin. Nie ma si  co 
dziwi , e i pani Kazimiera by a obda-
rzona adnym wokalem, w m odo ci by a
zwi zana z leszczy skimi satyrykami. 
No i równie  pisa a. A zacz o si  kie-
dy rozpocz a prac  w Domu Dzienne-
go Pobytu nr 2 w Lesznie. 

- Mia am 30 podopiecznych z Za-
torza. By y to osoby starsze, dla któ-
rych organizowa am zaj cia kulturalne. 
Stara am si , by ka dy czu  si  dobrze. 
Drzwi mojego gabinetu by y otwarte 
dla wszystkich. 

Pani Kazimiera opowiadaj c swoj
histori  podpiera si  pami tkami z tego 
okresu. To kartki zapisane wspomnie-
niami z niektórych wa nych wydarze .

- Prowadzi am co  w rodzaju kro-
niki. S  w niej zapisane wiersze, któ-
re pisa am dla osób z Domu Dzienne-
go Pobytu. Jeden z nich mia  zwi zek
z wizyt  dziennikarki „Panoramy Lesz-
czy skiej”, która pojawi a si  po tym 
jak napisa am list do redakcji zapra-
szaj c do wizyty w naszej placówce. 
Dodam, e potem napisano o nas tak-

e w Dzienniku Ludowym. Oba artyku-
y mam zachowane do teraz. 

„...Dzi  w naszym gronie uciecha wielka
bo przecie  by  opisanym to nie bagatelka.
Cieszymy si  wspólnie i pocieszamy rad  
czy te  z Panoramy do nas zajad ...”

Pani Kazimiera w zabawny sposób 
odnotowa a równie  fakt, e Dom Dzien-
nego Pobytu nr 2 otrzyma  telewizor. 

„...Wielka dzi  nowina i rado , 
wreszcie naszym staraniom stao si  zado . 

Uda o si  zrealizowa  co rzadko
co si  zwie kolorem, 

jaka  to dla nas wiat o .
B dziemy ogl da  programy o wiatowe,
humor i skecze, rozrywk , filmy kryminalne,

Pszczó k  Maj  i mecze.
A niech nikt przy okazji nie rzecze, 

e nuda jest w naszym domu, 
bo to nieprawda jest przecie...”

- W moich wierszach z podopiecznymi 
domu dzieli am si  w asnymi re  eksjami. 

A mi o, e oni na nie czekali. Cz sto by-
am pytania kiedy znowu co  nowego na-

pisz . Przypominam sobie, e miesi c po 
rozpocz ciu pracy wymy li am taki tekst: 

„...Niech yje Zatorze nasz gród 
sk d si  wywodzi nasz ród.

Tu zostawimy nasz ma e ski trud,
aby pami ta  o tym jeszcze i wnuk.

Kto z Zatorzaków nas zna,
ten mówi o nas

Ach! To ta! Pani lub pan 
z dzieci stwa przecie  ich znam. 

Razem hasali my po kach,tam i tam. 
Wspomnie  i zdarze  jest moc, 

opowiada  by mo na by o ca  noc. 
O tych majówkach 

i nocnych podchodach, 
a tak e o randkach 

w rodzinnych ogrodach...” 

- Pisa am dla innych, po to by stwo-
rzy  klimat miejsca. 

Bywa o, e wiersze mia y by  pocie-
szeniem i tym co da nadziej . Tak w a-
nie by o w okresie wi t Bo ego Naro-

dzenia w 1981 roku. 

„...W ten pierwszy od lat 
niespokojny wieczór wigilijny.
Nie mówimy o smutku, alu,

wszystkie troski pomi my.
I pro my wspólnie to nowo 
rodz ce si  Dzieci  Bo e,

niech nam pokój w ojczy nie
ofiaruje w darze. 

Niech nam przywróci wiar  
w m dro  Polaków,

która jest znana pokoleniom
od wielu wieków. 

A nasza rodzinka b aga usilnie
to Bo e Dzieci  o zapewnienie 

wszystkim ludziom pokoju na wiecie...”

- W tych trudnych dla Polski chwilach 
poczu am potrzeb  pisania, by w ten spo-
sób innych podnie  na duchu. Przecie
dla ludzi, którzy prze yli drug  wojn
wiatow  to musia  by  wyj tkowo trud-

ny czas. A ja ich pociesza am, stara am
si  wnosi  rado  do naszego o rodka. 

Pani Kazimiera pisa a w domu, prze-
wa nie wieczorami. 

- Zawsze mia am atwo  przelewa-
nia my li na papier. Pewno te  dlatego, 
e mia am doskona  nauczycielk  j zy-

ka polskiego, pani  Stefani  Szela. Uczy-
a równie  Stanis awa Grochowiaka, któ-

ry by  moim s siadem na Nowym Rynku. 
Kiedy pani Kazimiera przesz a na 

rent , od o y a na bok pisanie wierszy. 
Wraca a do tego od czasu do czasu, oka-
zjonalnie. I ca kiem spontanicznie posta-
nowi a, e napisze Hymn Zaborowian. 
Sk oni o j  do tego utworzenie Stowa-
rzyszenia Zaborowianie. 

- To by  impuls, po prostu chcia am
co  do o y  do naszej paki. Pisanie zaj o
mi trzy wieczory - wspomina pani Kazi-
miera. - Strofy s  z humorem, zreszt  jak 
wi kszo  moich wierszy, bo to wyp ywa
z mojej natury. Nale  do osób, które si
nie smuc . Kocham piew i taniec, a na-
wet mia am okazj  pokaza  to na scenie. 
Bo w 1958 roku nale a am do zespo u sa-
tyryków. Wyst powali my w przedstawie-
niach w domu kultury przy ulicy Naruto-
wicza. Niestety z tamtego zespo u nikogo 
ju  nie ma. Zosta y jednak zdj cia i wspo-
mnienia. Tak jak w moich wierszach. Kie-
dy teraz przegl dam zapiski z ponad 30 
lat, od razu powracaj  obrazy i twarze 
ludzi, których zna am.

K. Kempa „szepn a” nam, e przy-
gotowa a kolejny wiersz dedykowany
mieszka com Zaborowa. Nie mo emy
jednak niczego zdradzi , bo nie by oby
niespodzianki.

- Ch  do pisania wróci a, wi c my-
l , e jeszcze par  tekstów powstanie - 

zapowiada pani Kazimiera. 
(jrs)

LUDZIE I SZTUKA

Wiersze, które dają radość i pocieszenie

Stowarzyszenie Zaborowianie, jak nazwa wskazuje, działa na leszczyńskim 

Zaborowie. Są w nim ludzie, którym nie brakuje pozytywnej energii i pomy-

słów w jaki sposób rozkręcić sąsiadów.

Inicjatork  utworzenia stowarzysze-
nia jest Maria Juskowiak, która chcia a
powo a  do ycia organizacj  tworzon
przez mieszka ców dla mieszka ców. 
By Zaborowianie mieli si  gdzie spo-
tyka , pomóg  w tym Krzysztof Adam-
czak, dyrektor Szko y Podstawowej nr 
4, zgadzaj c si  by spotkania stowarzy-
szenia odbywa y si  w budynku szko y
przy ulicy Czarnoleskiej. 

- Chcemy dzia a  dla ca ej spo ecz-
no ci Zaborowa i na pewno nie chcemy 
si  zamyka  we w asnym gronie. W sta-
tucie uj li my zapisy, które pozwol
nam na wspó prac  z m odymi lud mi.

Chcemy mie  kontakt ze Szko  Podsta-
wow  i m odzie . Z racji wieku i y-
ciowych do wiadcze  ch tnie podzieli-
my si  z nimi naszymi przemy leniami,
doradzimy i wys uchamy - t umaczy M. 
Juskowiak. - Na sercu le  nam sprawy 
mieszka ców Zaborowa w wieku 60 plus. 
S  osoby, które ze wzgl du na wiek i stan 
zdrowia nie opuszczaj  domów, zamie-
rzamy do nich dotrze .

S  równie  osoby samotne, których 
trzeba zach ci  do opuszczenia czterech 
cian w asnych domów. 

- Wykorzystamy do tego nasz  ener-
gi .  Musimy z nimi rozmawia  i zach -

ca  ich do tego - podkre la Walenty Ja-
nowski, przewodnicz cy Zaborowian. - 
Integracja polega na tym, e spotykaj
si  mieszka cy ró nych pokole . B dzie-
my do siebie ci ga  m odych ludzi. Z o-
ymy im konkretne propozycje. 

W gronie Zaborowian jest tak e Ka-
zimiera Kempa, wiceprezes stowarzy-
szenia i autorka hymnu Zaborowian, 
a tak e bohaterka artyku u. Marianna Ta-
larczyk pe ni obowi zki skarbnika, Da-
nuta So tysik, Barbara Plewka, Teresa 
Polak i Hieronim Kalbarczyk s  cz onka-
mi Zarz du oraz Teresa Bia asik cz on-
kiem Komisji Rewizyjnej. (jrs)

Zaborowianie z pozytywną energią

Oni tworz  Stowarzyszenie Zaborowianie.

Kazimiera Kempa, mieszkanka lesz-

czyńskiego Zaborowa jest autorką 

hymnu Stowarzyszenia Zaborowia-

nie. Okazuje się jednak, że z pisaniem 

wierszy ma do czynienia od dawna.

Fot. J. Rutecka-Siadek 
Kazimiera Kempa nale y do osób z rado ci

podchodz cych do ycia, czemu daje wyraz 
w swoich wierszach.

Leon Kempa pisa  wiersze, 
a jego ona Marianna po wojnie 
piewa a w chórze.
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Jak mówi przysłowie - w  zdrowym ciele, zdrowy 

duch. Dlatego warto postawić na aktywność, 

niekoniecznie wyczynowe bieganie czy podnoszenie 

ciężarów na siłowni. Spacer, marsz czy poranna 

gimnastyka poprawią kondycję, a  wydzielone 

hormony szczęścia wprawią w dobry nastrój.

Spo ecze stwo mo na podzieli  na 
tych, którzy wicz  ch tnie i systema-
tycznie oraz osoby, które broni  si
przed jak kolwiek aktywno ci . Je li
ju  si  na ni  decyduj  to z przymusu - 
kiedy co  zaboli i potrzebne jest wspar-
cie lekarza lub  zjoterapeuty. 

- Kr gos up czy stawy mog  bole
w ka dym wieku. Zmiany zwyrodnie-
niowe pojawiaj  si  nawet u nastolat-
ków, z up ywem lat post puj . Mo e mi-
n  wiele lat nim dadz  o sobie zna .
Warto wi c podj  systematyczn  ak-
tywno , by samemu sobie pomóc - 
podkre la Natalia Adler, kierownik re-
habilitacji i  zjoterapeuta w Zak adzie
Piel gnacyjno-Opieku czo-Rehabili-
tacyjnym Niezapominajka w Lesznie. 

Podstaw  zachowania dobrej formy
i zdrowia oraz zahamowania procesów 
zwyrodnieniowych jest systematyczny 
wysi ek  zyczny. 

- Nie ma to jednak polega  na „ka-
towaniu si ” na si owni. To dla przy-

k adu 15-minutowy spacer, d u szy 
marsz z kijkami czy spokojny bieg.

Prawid owa aktywno  zyczna po-
winna by  realizowana zgodnie z ha-
s em 3x30x130, a wi c 3 razy w tygo-
dniu, 30 minut sportu, nie przekracza-
j c t tna 130. 

- Je li nie dysponuje si  tak  ilo-
ci  czasu, to niech aktywno  zostanie 

ograniczona do co najmniej dwóch tre-
ningów, ka dy po 15 minut. Wa ne, by 
co  robi , zachowuj c systematyczno
wicze - podkre la N. Adler. 

By rozpocz wiczenia wymów-
k  niech nie b dzie wiek, bo zacz
mo na maj c lat 30, 50, 60 czy nawet 
80. Podejmowanie wysi ku  zyczne-
go powinno by  jednak stopniowe,
by nie przeforsowa  organizmu. Je li
si  przesadzi ju  na pierwszym bie-
gu czy zaj ciach na si owni b d  bo-
la y mi nie, pojawi  si  zakwasy, na 
kolejny trening si y b d  dopiero po 
kilku dniach. Poza tym wszystko ra-

zem mo e zniech ci  do dalszego tre-
nowania.

- Je li decydujemy si  biega , to 
warto zacz  od pokonania kilkuset 
metrów, by stopniowo wyd u a  dy-
stans. Mo na wybra  marsz. Warto roz-
pocz  dzie  od porannej gimnastyki - 
przysiadów lub pó przysiadów, wyma-
chów r k, zginania kolan i wyprostu, 
kilku pajacyków. To pobudzi uk ad kr -
enia, uaktywni nasz  pomp  mi nio-

w  czyli serce. Nie proponuj  sk onów,
bo w zale no ci od wieku, mog  poja-
wi  si  zawroty g owy. Wystarczy na-
wet 5 minut takiej gimnastyki - prze-
konuje  zjoterapeuta. 

Zaraz po przebudzeniu nie nale y
si  zrywa  z ó ka.

- Polecam kilka prostych wicze ,
które wykonuje si  le c przez oko o 2 
minuty - poruszanie stopami, palcami, 
uniesienie r k w gór , kilka zgi  ko-
lan. Te wiczenia pobudz  uk ad kr -
enia. Potem nale y usi , by wyrów-

na  uk ad kr enia, a tak e by nie do-
sz o do zawrotów g owy. Gimnastyka 
poranna powinna by  wykonana przed 
niadaniem. Bo wtedy z uk adem kr e-

nia pobudzamy apetyt - uwa a N. Adler. 
- Gimnastykowa  mo na si  tak e przed 
obiadem czy wieczorem. Je li wicze-
nia b d  wykonywane 3 razy dziennie, 
nawet po kilka minut, jest to wy cznie
z korzy ci  dla pacjenta. Je eli kto  ko-
rzysta z zabiegów rehabilitacyjnych, do-
datkowa aktywno  podzia a na plus. 

P ywanie?
- To zale y od jednostki chorobowej. 

Je li wyst puje dyskopatia czy przepu-
klina kr gos upa nie zalecam p ywa-
nia. Kr gos up lubi kompresj  dlatego 
lepiej wybra  spacer, warto po wi ci
na to kilkana cie minut dziennie. Nato-
miast je li s  przeci enia stawów, cu-
krzyca lub oty o , basen jest wskaza-
ny. Wej cie do wody sprawi ulg  sta-
wom, w naturalny sposób je odci a-
j c. Pacjent nie musi umie  p ywa ,
wystarczy, e b dzie w wodzie, wyko-
na kilka prostych wicze .

Ch  korzystania z p ywalni warto 
skonsultowa  z lekarzem w celu diagno-
styki i ustalenia jednostki chorobowej.

Gimnastyka jest bardzo wa na dla 
ca ego organizmu, jest polecana oso-
bom z cukrzyc , problemami z tarczy-
c , w chorobach uk adu naczyniowe-
go i limfatycznego, borykaj cym si
z nadwag .

- W Niezapominajce prowadzimy 
dialog z pacjentem, zalecaj c dodat-
kowe wiczenia w trakcie rehabilitacji 
i po jej zako czeniu, oczywi cie stosu-
j c si ci le do naszych zalece . Po-
lecamy zestawy wicze  dostosowane 
do stanu zdrowia i kondycji pacjenta 
- podkre la  zjoterapeutka N. Adler.

I to co wa ne - zdrowe cia o, to zdro-
wy duch! Po ka dej aktywno ci or-
ganizm wydziela endor  ny, tak zwa-
ne hormony szcz cia. Po wysi ku od-
czuwamy lepszy nastrój i zadowolenie 
z siebie, pojawia si  ch  do dzia ania
i dodatkowa energia. 

(jrs)

W zdrowym ciele, zdrowy duch

 Fot. J. Rutecka-Siadek 
Natalia Adler z Zak adu 

Piel gnacyjno-Opieku czo-
-Rehabilitacyjnego Niezapo-
minajka zaleca wykonywanie 
wicze  dla lepszej kondycji 

cia a i dobrego samopoczucia.

Woda z cytryn  
Osoby, które zast pi y porann

kaw  szklank  wody z sokiem wyci-
ni tym z po ówki aromatycznej cytry-

ny cz sto nie wyobra aj  sobie powro-
tu do poprzedniego kawowego rytua u. 
A zmian  nawyku zalecaj  kardiolo-
dzy, dermatolodzy, dietetycy i urolo-
dzy. Szklanka wody z dodatkiem cy-
tryny kryje w sobie niezwyk  moc.  Alkohol sprzymierzeniec czy wróg? 

Nie od dzi  wiadomo, e alkohol 
w ma ych ilo ciach dzia a dezynfe-
kuj co, rozszerza naczynia krwio-
no ne, podnosi ci nienie krwi, po-
budza prac  serca, u atwia trawie-
nie i poprawia nastrój. Nawet leka-
rze zalecaj  pacjentom aby nie uni-
kali lampki wina czy ma ego kie-
liszka koniaku. Jednak w nadmiarze 
szkodzi - prowadzi do uzale nie .

Jaki miód wybra ? 
Wielu z nas uwa a, e pe nowar-

to ciowy jest tylko miód w formie 
p ynnej. Tymczasem miód wyso-
kiej jako ci tak  posta  ma tylko 
przez krótki czas po zebraniu z ula. 
Ka dy naturalny produkt pracy 
pszczó  krystalizuje si  - tym szyb-
ciej, im mniejsz  ma domieszk
wody. Miód wysokiej klasy ju  po 
kilku tygodniach b dzie zestalony.

y ka miodu to prawdziwa 

skarbnica mikroelementów, enzy-
mów i kwasów organicznych.

 Szpinak zapobiega anemii?
W 100 g szpinaku jest tylko 3,4 

mg elaza, a na przyk ad podro-
by zawieraj  18 mg tego mikro-
elementu.

W szpinaku jest poza tym kwas 
szczawiowy, który „kradnie” wap
z ko ci.

Jednak nie rezygnujmy z tego wa-
rzywa poniewa  jak wszystkie zielono-
listne, zawiera wiele przeciwutleniaczy, 
chroni cych przed rakiem i zawa em. 

Li cie kapusty agodz  bóle?
Mo na tak powiedzie .
Zwi zki chemiczne zawarte 

w kapu cie przenikaj  do krwi i li-
kwiduj  stany zapalne na tle reu-
matycznym oraz zmiany po od-
mro eniach.

Rozgniecione li cie wie ej 
kapusty nale y na o y  na bol ce
miejsca, po czym owin  je chus-
t , by wytworzy  ciep o. Tak  ku-
racj  nale y stosowa  przez 6-8 
miesi cy.

 Barbara Szarszewska

Żywieniowe mity i prawdy

Jaki miód wybra ? S  tacy, którzy uwa aj , e pe nowarto ciowy jest 
tylko w formie p ynnej. Bardzo si  myl .

Kupując nowe buty, torebkę lub sprzęt elektro-

niczny, wewnątrz opakowania znajdziemy saszet-

kę z żelem krzemionkowym. Najczęściej ją wyrzu-

camy, a niepotrzebnie. Saszetka może się być wy-

korzystana na wiele sposobów.

el krzemionkowy ma w a ciwo ci
absorbuj ce wilgo . Warto je wykorzy-
sta  w domu. 

Saszetki z elem dobrze jest w o y
do pude ka, w którym przechowujemy 
fotogra  e. Mo na je równie  zostawi
w domowej apteczce. el krzemionko-
wy sprawdzi si  w przypadku wyjaz-
dów. Kilka torebek mo na wrzuci  do 
walizki czy torby podró nej, by dzia a y
osuszaj co na spakowan  odzie . W ten 
sposób uchronimy j  przed zawilgoce-
niem. Osobom aktywnym  zyczne, ra-
dzimy zrobi  to samo. Po intensyw-
nych wiczeniach odzie  jest wilgotna 
od potu, dlatego warto w torbie sporto-
wej mie  odpowiednie saszetki. Kiedy 
telefon komórkowy z ró nych powo-
dów zostanie zawilgocony sprawdzi 
si el krzemionkowy. W taki przypad-

ku urz dzenie nale y w o y  do pude -
ka razem z elem i otworzy  je dopiero 
po kilku godzinach. 

S  bukiety, które chcieliby my za-
chowa  niemal na zawsze, bo wi
si  z nimi mi e wspomnienia. W takim 
przypadku warto si gn  po opisywany 
specy  k, który wyci gnie wilgo  z ro-
lin, a potem b dzie to robi , gdy bukiet 

b dzie ju  ususzony. 
Kilka torebek elu przyda si  ka -

demu kierowcy, bo u o one przy przed-
niej szybie b d  skutecznym sposobem 
na zaparowane szyby. Podobnie mo na
dzia a  w domu, uk adaj c je przy oknie. 

Panie mog  równie  wykorzysta  sa-
szetki umieszczaj c je w kosmetyczce, 
w której przechowuj  cienie do powiek 
i p dzle do makija u. (jrs)

Sposób na wilgoć
K j b
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Człowiek normalny łyka tabletki, zaś ten co chodzi 

boso po lesie jest trochę dziwny? Taki porządek 

stara się dyktować pęd cywilizacyjny, ale coraz 

powszechniej ludzie zwalniają, aby nie zatracić 

tego co najprostsze - wsparcia natury.

Buty jak wi zienie 
Ludzie zapracowani bardzo cz sto 

zak adaj  buty ju  chwil  po przebudze-
niu i bywa, e zdejmuj  je dopiero, kie-
dy sko cz  prac , wykonaj  wszystkie 
inne obowi zki i nasyc  si  swoim hob-
by. Stopy nie zawsze maj  wygodnie, 
a ponadto buty skutecznie udaremniaj
cz owiekowi bezpo redni kontakt z Mat-
k  Ziemi , do czego byli my przyzwy-
czajeni jako pierwotni. 

- Aaach! Jak dobrze! - wielu mówi 
zdejmuj c buty, daj c stopom swobod ,
o której najprawdopodobniej marzy y. 
Warto uczyni  dla nich wi cej i nie szu-
ka  kapci, a pochodzi  troch  na boso, 
czy te  stop  pobawi  si  na przyk ad
pi eczk  tenisow . O znacznych korzy-
ciach zdrowotnych mo na si  przeko-

na  chodz c po przywiezionych znad 

morza lub przyniesionych 
z pola drobnych kamieniach. B dzie bola o

Przyzwyczajone do obuwia sto-
py wydaj  si  zbyt delikatne, aby 
depta  nimi po kamieniach, ale 
mo na si  do tego szybko przy-
zwyczai . Mo e si  zdarzy , e
w niektórych miejscach ból b -
dzie szczególnie dotkliwy. Dzie-
je si  tak najcz ciej w miejscu, gdzie 
znajduje si  zako czenie nerwowe po-
wi zane z narz dem w organizmie, któ-
ry jest w kiepskiej kondycji. Uciski po-
wodowane przez kamienie potra  za-
ch ci  na przyk ad w trob  lub inne na-
rz dy do lepszej pracy, a to mo e przy-
czyni  si  do sukcesywnego zdrowienia. 
Z tego rodzaju wicze  mo na uczyni
rytua , dodaj c mi  dla 

ucha muzyk , nastrojowe wiat o wiec
i dla pe niejszego relaksu moczenie stóp 
w s onej wodzie. Szcz cia dope ni
mo e masa  czyniony d o mi bliskiej 
osoby, tak e wzajemny.Lepiej w naturze

Wszechobecna elektronika u atwia 
i uatrakcyjnia ycie, jednak nie jest 
oboj tna dla naszych organizmów. Z e

samopoczucie mo e wynika  z na-
gromadzenia niekorzystnych adun-

ków, które przez podeszw  nie 
mog  sp yn  do ziemi. Mo e

warto podczas spaceru po le-
sie, po pla y lub innym tere-
nie za miastem, zdj  cho
na chwil  buty i spróbowa
poczu  pod stopami pot ny

potencja  naszej planety. Za-
bierze ona z  energi , a prze-
ka e dobr , której cia o w da-
nej chwili potrzebuje. W ten 
sposób mo na pozby  si  te
troski, prosz c Ziemi , aby j
zabra a. Uczyni to ch tniej, je-
eli jednocze nie przebaczymy 

co  sobie lub bli niemu. Po ta-
kiej chwili relaksu stres ma nie-
wielkie szanse na przetrwanie. Zim  jeszcze lepiej

Zdj cie butów przy parostopnio-
wym mrozie nie jest niczym ekstre-
malnym, ani te  gro cym przezi bie-
niem. Z pewno ci  tego b d  próbo-
wa  ci, którzy na chodzenie boso zde-
cyduj  si  ju  teraz. Osoby nie przy-
zwyczajone odczuj  du y ból w sto-

pach, kiedy organizm skieruje do in-
tensywnie ch odzonych stóp ogrom-
ne ilo ci krwi, aby je ogrza . Kiedy 
strzepniemy nieg i ponownie za o-
ymy buty i b dziemy kontynuowa-

li marsz zrobi si  przyjemnie ciep o.Sporo korzy ci
Wymiana energetyczna pomi dzy

Ziemi  a cia em osoby spaceruj cej 
boso pomaga redukowa  ostre i prze-
wlek e stany zapalne b d ce przyczyn
nie tylko wielu schorze , ale równie
przedwczesnego starzenia si . Pozby
si  mo na w ten sposób nie tylko stre-
su, ale zmniejszy  zm czenie, popra-
wi  kr enie krwi i zapomnie  co to 
problem „zimnych stóp”. Ulg  poczu-
je cz  osób n kanych bezsenno ci ,
bólami g owy, nerwicami, a nawet za-
parciami i mo na by jeszcze d ugo wy-
licza . Wiele zale y jednak od umie-
j tno ci pojednania si  z natur . Takie 
leczenie cia a i duszy nic nie kosztu-
je, ale w dobrym tonie b dzie, je eli
oka emy Ziemi wdzi czno  zabiera-
j c z lasu porzucon  przez inn  osob
butelk  lub papier.

(JAC)

Ziemia leczy i nie żąda zapłaty

Trenerzy szachowi podkreślają, że nie zwycięstwa, ale dialog między ludźmi w różnym wieku rozgrywającymi partię szachów jest 

największą wartością tej gry.

 Na pytanie, kto zosta  najpopular-
niejszym i najlepszym sportowcem roku 
w Norwegii w 2013 roku zdecydowana 
wi kszo  z nas, maj c w pami ci poje-
dynki Justyny Kowalczyk z Marit Bjoer-
gen, odpowiedzia aby, e zapewne nor-
weska biegaczka, a je li nie ona to pewnie 
jaki  inny zawodnik uprawiaj cy sporty 
zimowe. Tymczasem w 2013 roku zwy-
ci y  Magnus Carlsen, szachista, który 
w tym samym roku zosta  uznany oso-
bowo ci  roku w Norwegii, a tygodnik 
„Time” zaliczy  go do 100 najbardziej 
wp ywowych ludzi w wiecie.

Gdy w 1972 roku grali ze sob  w Rey-
kjaviku, Rosjanin Boris Spasski i Ame-
rykanin Bobby Fischer, losy pojedynku 
ledzi  ca y wiat. Zwyci stwo Fische-

ra w spotkaniu, które historia okre li-
a mianem „meczu stulecia”, by o jed-

nym z najg o niejszych wydarze  w ca-
ej historii szachów. W kulminacyjnym 

momencie zimnej wojny zosta o wyko-
rzystane przez ameryka sk  propagand
do pogn bienia ZSRR, w którym pora -
ka Spasskiego zosta a przyj ta jak kl -
ska narodowa. Jak ka de wielkie spor-
towe zwyci stwo przys u y o si  ono 
do ogromnego wzrostu zainteresowania 
szachami w USA. Ameryka ska fede-
racja szachowa odnotowa a kilkukrotny 
wzrost liczby cz onków. 

Sk d wi c taka si a tej gry, któ-
ra przecie  nie jest masowa ogl dana
przez spo ecze stwo, a transmisje tele-
wizyjne z pojedynków szachowych na-
le  do rzadko ci?

Data i miejsce powstania gry nie jest 
znana. Do  zgodnie wskazuje si  jed-
nak na VI wiek i Indie, jako kolebk
tej dyscypliny sportu. Nast pnie szachy 
rozprzestrzeni y si  na Europ  i Daleki 
Wschód. W herbie Chorwacji znajduje 
si  szachownica, która jak g osi legenda 
jest konsekwencj  partii szachów roze-
granych w X wieku pomi dzy S owiani-
nem Svetoslavem Surinjanem i do  Pio-
trem II. Gra mia a toczy  si  o dalmaty -
skie miasta, a s owia ski w adca wyszed
z niej zwyci sko. W szachy grali w ad-
cy i królowie: Karol Wielki, król Anglii 

i Szkocji Karol I Stuart czy Napoleon. 
Przy szachownicy ch tnie zasiadali te
królowie polscy Stefan Batory i Jan III 
Sobieski, a tak e spora grupa polskich pi-
sarzy jak Boles aw Prus, Henryk Sienkie-
wicz, Stefan eromski, a Jan Kochanow-
ski napisa  nawet poemat pt: „Szachy”. 

Szachy s  gr  mi dzypokoleniow .
Trenerzy szachowi podkre laj , e to nie 
zwyci stwa, ale w a nie ów dialog mi -
dzy lud mi w ró nym wieku, rozgrywa-
j cymi parti  szachów jest najwi ksz
warto ci  tej gry. 

Nie tylko pomagaj  zapobiec wielu 
schorzeniom, ale przeciwdzia aj  wyco-
fywaniu si  z aktywnego ycia. Przede 
wszystkim to jednak doskona y trening 
dla umys u.

Warto równie  podkre li , i  szachy 
wracaj  do ask. Najlepsze i najbardziej 
elitarne szko y w Stanach Zjednoczo-

nych i w Europie maj  w swoich progra-
mach gry w szachy. Od 2012 roku, Pol-
ski Zwi zek Szachowy we wspó pracy 
z wojewódzkimi zwi zkami szachowy-
mi i w adzami lokalnymi, prowadzi pro-
jekt „Edukacja przez szachy w szkole”. 
Tak e w Lesznie wiele szkó  w ramach 
zaj  pozalekcyjnych prowadzi „kó -
ka szachowe”. Wszak nie ma podobno 
lepszego sposobu na nauczenie przed-
miotów cis ych (zw aszcza matematy-
ki, logiki, geometrii) ni  gra w szachy. 
W styczniu 2016 roku z okazji rocznicy 
odzyskania niepodleg o ci, w leszczy -
skim ratuszu rozegrano emocjonuj c
symultan  szachow . Z jednej strony 
stan  m odzie owy mistrz Polski, wów-
czas 17-letni Miko aj Tomczak, z dru-
giej kilkoro mia ków w ród, których 
mia em przyjemno  by . Nie trwa o to 
d ugo zanim Nasz Mistrz, przechodz c
z jednej do drugiej szachownicy, poko-
na  wszystkich. 

Na zako czenie dodam, e trwa-

j  w a nie wakacje, których cz
wnukowie sp dz  u swoich bab  i 
dziadków.

Pami tajmy, e szachy to wietny po-
mys  na prezent dla wnuka czy wnuczki. 
To równie  dyscyplina sportowa, której 
warto nauczy  swoje wnuki. Odb dzie
si  to z korzy ci  dla babci i dziadka, ale 
równie  dla dzieci. Gra w szachy przy-
gotowuje do zdrowej rywalizacji, gdzie 
nie ma miejsca na brutalno , wyzwiska 
i wulgaryzmy. Szachownica i przekaza-
nie zasad gry swoim wnukom to dosko-
na y prezent, który mo emy uzyska  od 
dziadka i babci. 

Prezent, o którym b dziemy pa-
mi ta  przez ca e ycie.

Sam nauczy em si  gra  w wieku 7 
lat, gdy by em z tat  w sanatorium. Lu-
bi  szachy i czasem ogrywam przeciw-
ników, ale tylko tych którzy graj  go-
rzej ode mnie... 

Piotr Jó wiak
 wiceprezydent Leszna

Szachy - gra międzypokoleniowa

TELEFONY ALARMOWE
112 ............telefon alarmowy

.....pogotowie ratunkowe

.................straż pożarna

..........................policja

.........Pogotowie Gazowe

...Pogotowie Energetyczne

Straż Miejska w Lesznie
.....65 529-82-00 ( w godz 7-15)

.999
.998
.997
.992

..991

..986

Wojewódzki Szpital Zespolony
przy ul. Kiepury 45 

w Lesznie, tel.  65 52 53 670  

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie

65 529-93-46
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji
w Lesznie – 994 (całodobowo),

65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21)  

Nocna i świąteczna pomoc medyczna,
tzw. wieczorynka:

d k l l

Dni robocze od godz. 18 do 8 następnego dnia,
soboty, niedziele i święta – całą dobę.
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Fot. J. KuikKrótki spacer boso po lesie dostarcza wspania ego relaksu. Ponadto nadepni te kamyczki, szyszki lub drobne ga zki uciskajna znajduj ce si  na stopie zako czenia ner-wowe, a to stymuluje do lepszej pracy narz dy w ca ym organizmie.

ry.

P. Jó wiak: - Nie zawsze wygrana stanowi najwi ksz  warto  gry 
w szachy.
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Testament 
własnoręczny 

Spadkodawca mo e sporz dzi  te-
stament w ten sposób, e napisze go 
w ca o ci pismem r cznym, podpi-
sze i opatrzy dat . Jednak e brak daty 
nie poci ga za sob  niewa no ci te-
stamentu w asnor cznego, je eli nie 
wywo uje w tpliwo ci co do zdolno-
ci spadkodawcy do sporz dzenia te-

stamentu, co do tre ci testamentu lub 
co do wzajemnego stosunku kilku te-
stamentów. Nie mo e do tego u ywa
maszyny do pisania czy komputera. 
Bez podpisu testament jest niewa ny. 

Testament notarialny
Sporz dzony w obecno ci notariu-

sza w formie aktu notarialnego. No-
tariusz spisuje wol  testatora, potem 
g o no j  odczytuje. Je li sporz dza-
j cy testament zgadza si  z tre ci ,
podpisuje si  pod tym dokumentem. 
To samo robi notariusz. 

Testament ustny
Spadkodawca mo e sporz dzi  testa-

ment tak e w ten sposób, e w obecno-
ci dwóch wiadków o wiadczy swoj

ostatni  wol  ustnie wobec wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta), starosty, 
marsza ka województwa, sekretarza po-
wiatu albo gminy lub kierownika urz du 
stanu cywilnego. O wiadczenie spadko-
dawcy spisuje si  w protokole z poda-
niem daty jego sporz dzenia. Protokó
odczytuje si  spadkodawcy w obecno ci 
wiadków. Protokó  powinien by  pod-

pisany przez spadkodawc , przez osob ,
wobec której wola zosta a o wiadczona,
oraz przez wiadków. Je eli spadkodaw-
ca nie mo e podpisa  protoko u, nale y
to zaznaczy  w protokole ze wskaza-
niem przyczyny braku podpisu. 

Nie mo e by wiadkiem przy spo-
rz dzaniu testamentu:

1) kto nie ma pe nej zdolno ci do 
czynno ci prawnych, 

2) niewidomy, g uchy lub niemy, 
3) kto nie mo e czyta  i pisa ,
4) kto nie w ada j zykiem, w któ-

rym spadkodawca sporz dza testa-
ment,

5) skazany prawomocnie wyro-
kiem s dowym za fa szywe zeznania. 

Wszystkie wymienione testamen-
ty maj  jednakow  moc sprawcz .
Osoba sporz dzaj ca testament mo e
go odwo a  lub zmieni  w ka dej 
chwili. Wystarczy zniszczy  doku-
ment albo nanie  poprawki. W a nie 
m.in. z tego powodu testamenty mu-
sz  by  opatrzone dat , która umo li-
wia wybranie dokumentu, który rze-
czywi cie jest ostatni  wol  spadko-
dawcy. Przy ka dej zmianie naniesio-
nej na testament osoba, która go spo-
rz dza, musi si  podpisa .

Spadkodawca mo e zapisa  w te-
stamencie swój maj tek komu tyl-
ko zechce. Niekoniecznie cz onko-
wi rodziny. Zst pnym (dzieciom), 
ma onkowi oraz rodzicom spadko-
dawcy, którzy byliby powo ani do 
spadku z ustawy, nale  si , je e-
li uprawniony jest trwale niezdolny 
do pracy albo je eli zst pny upraw-
niony jest ma oletni - dwie trzecie 
warto ci udzia u spadkowego, który 
by mu przypada  przy dziedziczeniu 
ustawowym, w innych za  wypad-
kach - po owa warto ci tego udzia u
(tzw. zachowek).

Przy ustalaniu udzia u spadkowe-
go stanowi cego podstaw  do ob-
liczania zachowku uwzgl dnia si
tak e spadkobierców niegodnych 
oraz spadkobierców, którzy spadek 
odrzucili, natomiast nie uwzgl d-
nia si  spadkobierców, którzy zrze-
kli si  dziedziczenia albo zostali wy-
dziedziczeni.

Dziedziczenie 
ustawowe

Cz sto zdarza si , e zmar y nie zo-
stawia testamentu. W takiej sytuacji 
mamy do czynienia z tzw. dziedzicze-
niem ustawowym. W ramach kolejno-
ci okre lonej w kodeksem cywilnym:

1) W pierwszej kolejno ci powo a-
ne s  z ustawy do spadku dzieci spad-
kodawcy oraz jego ma onek; dziedzi-
cz  oni w cz ciach równych. Jednak-
e cz  przypadaj ca ma onkowi nie 

mo e by  mniejsza ni  jedna czwarta 
ca o ci spadku.

2) Je li ma onek spadkodawcy 
umar  przed nim, ca o  spadku dzie-
dzicz  dzieci, w równych cz ciach.

3) Je eli dziecko spadkodawcy nie 
do y o otwarcia spadku, udzia  spad-
kowy, który by mu przypada , przy-
pada jego dzieciom w cz ciach rów-
nych. Przepis ten stosuje si  odpo-
wiednio do dalszych zst pnych (wnu-
ki, prawnuki).

4) W przypadku je li spadkodawca 
nie mia  dzieci powo ani s  do spad-
ku z ustawy jego ma onek i rodzice. 
Udzia  spadkowy ka dego z rodzi-
ców, które dziedziczy w zbiegu z ma -
onkiem spadkodawcy, wynosi jedn

czwart  ca o ci spadku. 
5) W przypadku braku zst pnych

i ma onka spadkodawcy ca y spa-
dek przypada jego rodzicom w cz -
ciach równych. Je eli jedno z rodzi-

ców spadkodawcy nie do y o otwarcia 
spadku, udzia  spadkowy, który by mu 
przypada , przypada rodze stwu spad-
kodawcy w cz ciach równych. A je-
eli w takim przypadku którekolwiek 

z rodze stwa spadkodawcy nie do y o
otwarcia spadku, pozostawiaj c zst p-
nych, udzia  spadkowy, który by mu 
przypada , przypada jego zst pnym. 
Je eli którekolwiek z rodze stwa spad-
kodawcy nie do y o otwarcia spadku 
pozostawiaj c zst pnych, udzia  spad-
kowy, który by mu przypada , przypa-
da jego zst pnym.

5) W przypadku braku zst pnych,
ma onka, rodziców, rodze stwa
i zst pnych rodze stwa spadkodaw-
cy ca y spadek przypada dziadkom 
spadkodawcy.

6) W przypadku braku ma onka 
spadkodawcy, jego krewnych i dzie-

ci ma onka spadkodawcy, powo-
anych do dziedziczenia z ustawy, 

spadek przypada gminie ostatniego 
miejsca zamieszkania spadkodaw-
cy jako spadkobiercy ustawowemu.

Wydziedziczenie
Tra  a si , e spadkodawca nie 

chce, by konkretna osoba z rodziny 
po nim dziedziczy a. Spadkodawca 
mo e w testamencie pozbawi  zst p-
nych, ma onka i rodziców zachow-
ku (wydziedziczenie), je eli upraw-
niony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodaw-
cy post puje uporczywie w sposób 
sprzeczny z zasadami wspó ycia 
spo ecznego (np. jest kryminalist ,
alkoholikiem),

2) dopu ci  si  wzgl dem spadko-
dawcy albo jednej z najbli szych mu 

osób umy lnego przest pstwa prze-
ciwko yciu, zdrowiu lub wolno ci 
albo ra cej obrazy czci (np. grozi a
mu lub publicznie zniewa y ),

3) uporczywie nie dope nia wzgl -
dem spadkodawcy obowi zków rodzin-
nych (np. nie pomaga mu w czasie jego 
choroby albo przez d ugie lata w ogóle 
nie utrzymuje z nim kontaktów).

Nale y pami ta , e przyczyna wy-
dziedziczenia uprawnionego do za-
chowku powinna wynika  z tre ci te-
stamentu.

Nie zawsze ch  wykluczenia 
cz onka rodziny z kr gu osób dzie-
dzicz cych wynika z tego, e zda-
niem spadkodawcy jest ona niegod-
na spadku. Zdarza si  tak, e spadko-
dawca, który ma np. dwójk  dzieci, 
jedno z nich zaspokoi za ycia, cho -
by kupuj c mu mieszkanie. Chcia by, 
eby jego w asne mieszkanie dosta o

po jego mierci drugie dziecko. W ta-
kim wypadku warto rozwa y  mo li-
wo  zawarcia umowy zrzeczenia si
dziedziczenia. W umowie takiej przy-
sz y spadkobierca ustawowy zrzeka 
si  dziedziczenia po przysz ym spad-
kodawcy, czyli zrzeka si  praw, które 
b d  mu przys ugiwa y z mocy usta-
wy. Umowa taka powinna by  zawarta 
w formie aktu notarialnego. Zrzecze-
nie si  dziedziczenia obejmuje rów-
nie  zst pnych zrzekaj cego si , chyba 
e umówiono si  inaczej. Zrzeczenie 

si  dziedziczenia mo e by  uchylone 
przez umow  mi dzy tym, kto zrzek
si  dziedziczenia, a tym, po kim si
dziedziczenia zrzeczono, tym samym 
nie da si  jej odwo a  jednostronnie.

Na zako czenie warto doda , e
aby sta  si  w a cicielem maj tku
otrzymanego po zmar ym spadkobier-
cy, trzeba przeprowadzi  post powa-
nie spadkowe - s downie b d  u no-
tariusza, o czym szerzej w kolejnych 
numerach pisma.

PYTANIE
Jestem w a cicielk  domu, które-

go wspó w a cicielem by  równie  mój 
zmar y m . Dom jest dla mnie za du y, 
mam dwójk  doros ych dzieci, które ju
w nim nie mieszkaj  i chcia abym go 
sprzeda . M  nie zostawi  testamentu. 
Jak wygl da podzia  tego maj tku w sto-
sunku do mnie i moich dzieci?

ODPOWIEDŹ
Przedstawiona kwestia uregulo-

wana zosta a w Kodeksie Cywilnym. 
Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powo anie
do spadku wynika  mo e z ustawy 
oraz z testamentu.

W przypadku braku spisania te-
stamentu obowi zuje zasada, e
w pierwszej kolejno ci powo ane 
s  z ustawy do spadku dzieci spad-
kodawcy oraz jego ma onek, przy 
czym osoby te dziedzicz  w cz -
ciach równych. W przedmiotowym 

stanie faktycznym tj. w przypadku, 
gdy do spadku przyst puje ma o-
nek i dwoje dzieci cz  domu nale-

ca do zmar ego ma onka powinno 
stanowi  wspó w asno  w równych 
cz ciach tj. 1/3 dla ka dej z osób tzn. 
ma onka, i ka dego z dzieci. W sytu-
acji, w której dom by  obj ty wspól-
not  maj tkow  ma e sk , w przy-
padku mierci jednego z ma onków
i dziedziczenia dwojga dzieci osta-
tecznie przys ugiwa  b dzie pani pra-
wo do 2/3 mieszkania (1/2, której jest 
w a cicielem oraz 1/6 z cz ci zmar-
ego wspó ma onka), za  dzieci dzie-

dziczy  b d  po 1/6 ka de.
W tej sytuacji maj tek zmar e-

go ma onka stanie si  wi c przed-
miotem wspó w asno ci w cz ciach
u amkowych. Nale y uzyska  w tej 
sprawie postanowienie o stwierdze-
niu nabycia spadku i na tej podsta-
wie dokona  odpowiednich wpisów 
w ksi dze wieczystej prowadzonej 
dla nieruchomo ci. Zgodnie z art. 199 
k.c. do rozporz dzania rzecz  wspól-
n  oraz do innych czynno ci, które 
przekraczaj  zakres zwyk ego zarz -
du, potrzebna jest zgoda wszystkich 
wspó w a cicieli. Sprzeda  domu jest 
czynno ci  przekraczaj c  zwyk y
zarz d, st d jeden ze spadkobierców 
(wspó w a cicieli) nie b dzie móg
sam dokona  sprzeda y. W przypad-
ku braku zgody co do potencjalne-
go rozporz dzenia domem - na pod-
stawie zdania drugiego art. 199 k.c. 
wspó w a ciciele, których udzia y
wynosz  co najmniej po ow , mog

da  rozstrzygni cia przez s d, któ-
ry orzeknie maj c na wzgl dzie cel 
zamierzonej czynno ci oraz interesy 
wszystkich wspó w a cicieli. W prak-
tyce najlepiej jest wygospodarowa
wspólne stanowisko, gdy  poszuki-
wanie rozwi za  za po rednictwem
s du bywa kosztowne i d ugotrwa e.

 Bartosz Rze niczak

O spadkach
i testamentach
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Gdy zaczynamy zastanawiać się, jak przekazać ma-

jątek spadkobiercom, pierwszy na myśl przychodzi 

testament. I słusznie, bo to ciągle najlepsza meto-

da uporządkowania spraw majątkowych na wypa-

dek śmierci.

Bartosz Rze niczak 
- radca prawny. Jest ab-
solwentem Wydzia u Pra-

wa i Administracji Uni-
wersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Pozna-
niu. Pracuje jako rad-
ca prawny w Urz dzie 
Miasta w Lesznie, od-
powiada równie  za 
organizacj  progra-
mu nieodp atnych 

porad prawnych na tere-
nie Leszna. Prowadzi kan-
celari  radcy prawnego. 

§
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22.04.2018

Karaś Halina (ur. 1928)

23.04.2018
Sroczyńska Urszula (ur. 1937)

25.04.2018
Brzezińska Emilia (ur. 1952)
Surma Kazimiera (ur. 1941)

29.04.2018
Matyja Leon (ur. 1947)

30.04.2018
Szmydyński Czesław (ur. 1943)

Sokolska Gertruda (ur. 1940)

5.05.2018
Feld Zdzisława (ur. 1944)

9.05.2018
Juskowiak Henryk (ur. 1950)

Budzikowski Zbigniew (ur. 1940)

11.05.2018
Rosik Józef (ur. 1933)

12.05.2018
Bocer Cecylia  (ur. 1932)

Patelski Bolesław (ur. 1930)

15.05.2018
Goździkowski Wojciech (ur. 1942)

16.05.2018
Szułczyńska Maria (ur. 1941)
Dąbrowska Irena (ur. 1938)

17.05.2018
Wojtyniak Kazimierz (ur. 1947)

23.05.2018
Bednarz Jan (ur. 1945)

Janowska Zofi a (ur. 1929)

24.05.2018
Olejnik Józef (ur. 1938)

26.05.2018
Wilczak Mieczysław (ur. 1926)

29.05.2018
Stelmaszyk Magdalena (ur. 1936)

Dybalska Bronisława (ur. 1935)

29.05.2018
Michalak Bronisław (ur. 1925)

31.05.2018 
Dratwińska Jadwiga (ur. 1939)
Bobkiewicz Bożena (ur. 1935)

2.06.2018
Bączyk Władysław (ur. 1943)

Filipiak Florian (ur. 1934)

4.06.2018
Gościniak Henryk (ur. 1940)

5.06.2018
Szczepanik-Domachowska

Zofi a (ur. 1925)

6.06.2018
Budziński Stanisław (ur. 1942)

9.06.2018
Grabowski Jan (ur. 1932)

15.06.2018
Tomowiak Tadeusz (ur. 1933)

19.06.2018
Lewandowski Marian (ur. 1933)

20.06.2018
Suchcicki Edmund (ur. 1951)
Cugier Weronika (ur. 1933)

22.06.2018
Domański Stanisław (ur. 1928)

26.06.2018
Walkowiak Antoni (ur. 1915)

27.06.2018
Szudrowicz Kazimierz (ur. 1953)

Toboła Zbigniew (ur. 1943)

28.06.2018
Rospęda Józef (ur. 1929)

29.06.2018
Nigbor Leokadia (ur. 1927) 

30.06.2018
Szudrowicz Jan (ur. 1923)

Był jednym z tych pracowników leszczyńskiej oświaty, którzy dali się poznać, 

jako pasjonaci szkoły. To wielki dar.

Odszed  od nas na pocz tku 
czerwca. egnali go nauczyciele, 
rzemie lnicy, dawni uczniowie. 

 Przez 22 lata by  dyrektorem Ze-
spo u Szkó  Ochrony rodowiska 
mieszcz cego si  przy Pl. dr Met-
ziga w Lesznie. Wcze niej by  na-
uczycielem zawodu i zast pc  dy-
rektora. Uko czy  Wy sz  Szko
Pedagogiczn  w Opolu. 

 Szko a zwana popularnie „Met-
zigiem” sta a si  jego drugim do-

mem. Dba  o uczniów i nauczycieli, 
stara  si  da  m odym ludziom wie-
dz  wystarczaj c  do dobrego wy-
konywania konkretnego, praktycz-
nego zawodu. Tysi ce absolwen-
tów zasili o rynek pracy i wykonu-
je najbardziej potrzebne, rzemie l-
nicze zaj cia.

- Niezwykle skrupulatny, dok ad-
ny, uporz dkowany - wspomina go 
nast pczyni, dyrektor Maria Koro-
niak. - To on mnie namówi , bym

przej a po nim kierowanie szko-
. Wymagaj cy wobec siebie, wo-

bec nauczycieli i uczniów, a zara-
zem bardzo wyrozumia y, empa-
tyczny, lubi  ludziom pomaga . Ko-
cha  szko .

 Mia  wielkie poczucie humoru. 
- Kiedy  wezwa  mnie do siebie 

- wspomina M. Koroniak. - By am
nauczycielem, nie wiedzia am o co 
chodzi, szybko zrobi am rachunek 
sumienia i z trwog  wesz am do 

gabinetu. „Co zrobi a ?” - zapy-
ta  mnie. „Nic” - odpowiedzia am
wystraszona. On na to: - „Jest ju
dwunasta godzina, a ty jeszcze nic 
nie zrobi a ?" I razem si  roze-
miali my. (a)

Henryk Gościniak

Henryk Go ciniak

Zmarł po długiej i  ciężkiej chorobie nowotworowej, w  hospicjum we 

Wschowie. Krótko przed śmiercią został odznaczony Krzyżem Wolności 

i Solidarności nadanym mu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

By  jednym z tych niez omnych
dzia aczy niepodleg o ciowych, któ-
rzy nie poddawali si  naciskom 
komunistycznej w adzy. Dorasta
w przekonaniu, e Polska mo e by
wolnym i demokratycznym kra-
jem. Walczy  o ni  ca e swoje do-
ros e ycie.

Uko czy  prawo na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po 
studiach wróci  do Leszna. Ju  w la-

tach 70. zwi za  si  ze Stowarzysze-
niem PAX, które stanowi o faktycz-
ny o rodek opozycji wobec ówcze-
snych partyjnych w adz. Potem dzia-
a  w Konfederacji Polski Niepodle-

g ej, a kiedy powsta a Solidarno , na-
tychmiast sta  si  jednym z jej g ów-
nych dzia aczy. Utworzy  Komitet 
Obrony Wi zionych i Prze ladowa-
nych za Przekonania Polityczne, wy-
dawa  podziemne pismo „O Wolno ”.

Internowany 13 grudnia 1981 
roku, sp dzi  w areszcie niemal 7 
miesi cy. Po opuszczeniu miejsca 
internowania by  nadal n kany rewi-
zjami, przes uchaniami, inwigilacj .

Jako prawnik zajmowa  si  m.in. 
procesami odzyskania utraconych 
dóbr przez para  e i klasztory. 

Za sw  niez omn  postaw  pa-
trioty by  szanowany przez ca e ro-
dowisko dawnej Solidarno ci, ale 

tak e przez wszystkich, którzy mie-
li okazj  go pozna .

y  skromnie, ale z przekona-
niem, e jego niepodleg o ciowa 
dzia alno  mia a g boki sens, nie 
posz a na marne. (a)

Krzysztof Kuliński

Krzysztof Kuli ski

Rodzina i przyjaciele zapamiętają go jako człowieka, który potrafi ł się cieszyć 

życiem, a także tego kto nikogo nie zostawił w potrzebie.

Stanis aw Budzi ski urodzi  si
1 pa dziernika 1942 roku. Lesz-
czynianin z krwi i ko ci.

- Zna  Leszno jak w asn  kie-
sze - wspomina go syn Rafa
Budzi ski. - Najpierw mieszka
w kamienicy przy ulicy Boles a-
wa Chrobrego, potem w przy uli-
cy Niepodleg o ci, gdzie ja si  wy-
chowa am.

ycie zawodowe zaczyna  od 

pracy w Leszczy skim Kombinacie 
Budowlanym. W 1989 roku za o y
 rm . Razem z on  Halin  otwo-

rzy  sklep galanteryjno-skórzany. 
- W Lesznie rodzice mieli naj-

wi kszy wybór skór - przypomina 
R. Budzi ski.

Sklep przez pierwszych kilka lat 
mie ci  si  na Rynku, potem gdy 
pa stwo Budzi scy kupili kamie-
nic  przy ulicy G. Narutowicza, 

tam przenie li swoj  dzia alno .
Sklep prowadzili do 2005 roku. 

- Ojciec zako czy  prac  zawodo-
w  i zacz  cieszy  si yciem eme-
ryta. To by  fajny facet, który mia
grono przyjació , z którymi regular-
nie si  spotyka , najpierw w restau-
racji w ratuszu, potem w „Pocztów-
ce z wakacji” - opowiada syn. 

Bliscy i przyjaciele po egnali 
cz owieka honorowego, który za-

wsze by  skory do pomocy. S. Bu-
dzi ski nie umia  jej odmawia .
Zmar  6 czerwca 2018 roku. (jrs)

Stanisław Budziński „Rex” 

Stanis aw Budzi ski

26 czerwca zmarł Antoni Walkowiak. Miał 103 lata i  był najstarszym 

mieszkańcem Leszna.

Ostatnie urodziny obchodzi  29 
maja. Odwiedzili go wtedy prezydent 

ukasz Borowiak i Anna Szymaniak, 
kierownik Urz du Stanu Cywilnego. 

Pan Antoni przyszed  na wiat 
w 1915 roku w Ruchocicach ko o
Rakoniewic. Jego ycie by o d u-
gie, ale te  bogate w wydarzenia. 
S u b  wojskow  odby  w Pozna-
niu. Zako czy  j  w lipcu 1939 roku, 
a ju  kilka tygodni pó niej dosta
powo anie i wzi  udzia  w kam-
panii wrze niowej. Dosta  si  pod 
Warszaw , potem do niewoli ra-
dzieckiej. Kilka lat temu w artykule 
w gazecie „ABC” wspomina  to tak:

- Spali my pod namiotami, na 
twardej go ej ziemi. Mróz by  niemi-
osierny. Wielu ch opców nie wytrzy-

ma o tych ci kich warunków. Po-
marli z g odu i zimna. Ich cia a po-
tem palili. W agrze by o nas w tam-
tym czasie oko o 200-300 ludzi. Na-
wet nie umiem powiedzie , gdzie 
znajdowa  si  obóz i  co si  potem 
sta o z tymi lud mi. Zmuszali nas 
do ci kiej pracy, ale si y by o ju
coraz mniej. Warunki by y nieludz-
kie, wi c spróbowali my ucieka ,
bo zimno i g ód zabi yby najsilniej-
szego. Gdzie  20 osób nas ucieka o.
Niektórych dogonili i wystrzelali...

Razem z kilkoma kolegami 
znów tra  pod Warszaw , a wkrót-
ce do niemieckiego obozu pracy 
i niemieckiego gospodarza, o któ-
rym zawsze dobrze si  wypowiada .
Pracowa  u niego do ko ca wojny, 

do czasu a  przysz a Armia Czer-
wona. Troch  poci giem, ale g ów-
nie pieszo wróci  do rodzinnej miej-
scowo ci. W 1946 roku po lubi
Mariann  z pobliskiej Cichej Góry 
ko o Nowego Tomy la. Wspólnie 
prowadzili 10-hektarowe gospodar-
stwo. Jedena cie lat temu zamiesz-
kali na Zatorzu w Lesznie u chrze-
niaka Alojzego Ratajczaka. Dwa 

lata temu zmar a pani Marianna.
W wieku 95 lat pan Antoni 

otrzyma  awans ze stopnia szere-
gowca na podporucznika. To by a
dla niego bardzo wa na uroczy-
sto , tym bardziej, e wojskow
nominacj  podpisa  prezydent Lech 
Kaczy ski na miesi c przed kata-
strof  smole sk , w której zgin .

W Lesznie mieszka obecnie 
9 osób, które uko czy y 100 lat. 

Wszystkie to panie. lm

Zmarł najstarszy leszczynianin

Fot. E. Baldys
Antoni Walkowiak



W ród osób, które w terminie do ko ca sierpnia 2018 r. prze l  na adres redakcji ABC (ul. S owia ska 63,      
64-100 Leszno) prawid owe rozwi zanie, rozlosujemy 3 nagrody ufundowane przez Urz d Miasta w Lesznie.
Prosimy o podanie numeru telefonu.

ROZRYWKA

OTWARTE DRZWI – kwartalnik skierowany do starszych mieszkańców Leszna. Wydawany na zlecenie 
Urzędu Miasta Leszna 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.


