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Kalendarium wydarzeń gminy leszno
MAJ
20 maja soBoTa – majówka zaborowska – impreza integrująca środowisko lo-
kalne organizowana przez Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie. Wydarzenie 
jest dobrą okazją do poznania szkoły w Zaborowie, zaprezentowania talentów 
uczniów, zaangażowania nauczycieli, rodziców i poznania partnerów szkoły.

28 maja niedziela – zlot Pojazdów zabytkowych Babice–leszno – Nie lada 
gratka dla miłośników motoryzacji. Podczas imprezy można będzie obejrzeć 
kilkadziesiąt zabytkowych samochodów, a także dawne pojazdy jednośladowe. 
Parking przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie, ul. Leśna 13.

CZERWIEC
3 czerwca soBoTa – odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy czytelników, 
pasjonatów książek i sportu. Zbiórka: Biblioteka Publiczna Gminy Leszno,  
ul. Polna 22 A.
– gminny dzień dziecka w parku Karpinek

10 czerwca soBoTa – dzień dziecka w Świetlicy w zaborowie

24 czerwca soBoTa – Piknik rodzinny na boisku przy zespole sportowo-re-
kreacyjnym

sierPień
20 sierpnia niedziela – Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego

inFormaCJe o wszysTKiCH wydarzeniaCH  
BĘdĄ dosTĘPne na sTronie 

Www.gminaleszno.Pl 
oraz na FaCeBooKu FaCeBooK.Com/gminaleszno 
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z PraC rady gminy leszno 

•  Uchwała Nr XXXII/184/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017–2024;

•  Uchwała Nr XXXII/185/2017 w sprawie zmiany Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Leszno na rok 2017;

•  Uchwała Nr XXXII/186/2017 w sprawie współfinansowania bu-
dowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej 
oraz określenia zasad i trybu zawierania przez Gminę Leszno dzia-
łającą, jako inwestor zastępczy, umów w ramach realizowanych 
przez Gminę inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrz-
nych, uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego;

•  Uchwała Nr XXXII/187/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Leszno na lata 2017–2022;

•  Uchwała Nr XXXII/188/2017 w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Leszno;

•  Uchwała Nr XXXII/189/2017 w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolne-
go;

•  Uchwała Nr XXXII/190/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i planu pracy na 2017 rok;

•  Uchwała Nr XXXII/191/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań  
z działalności Komisji za 2016 rok;

•  Uchwała Nr XXXII/192/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy 
Komisji na rok 2017.

w dniu 29 marca 2017 r. odbyła się XXXii sesja rady gminy leszno, na której podjęto następujące uchwały:

XXXiii sesja rady gminy leszno odbyła się 24 kwietnia 2017 r. Podjęto na niej uchwałę nr XXXiii/193/2017 w sprawie przyjęcia 
strategii rozwoju gminy leszno na lata 2016-2026.

Podczas XXXiV sesji rady gminy leszno w dniu 26 kwietnia 2017 r. zostały podjęte następujące uchwały: 

•  Uchwała Nr XXXIV/194/2017 w sprawie zaciągnięcia w 2017 
roku długoterminowego kredytu, 

•  Uchwała Nr XXXIV/195/2017 w sprawie udzielenia zabezpie-
czenia umowy kredytu w postaci weksla in blanco,

•  Uchwała Nr XXXIV/196/2017 w sprawie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Leszno oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,

•  Uchwała Nr XXXIV/197/2017 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Maria-
nów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą 
wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym,

•  Uchwała Nr XXXIV/198/2017 w sprawie sprawozdania z dzia-
łalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie za 2016 rok,

•  Uchwała Nr XXXIV/199/2017 w sprawie planu dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształ-
cenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach pro-
wadzonych przez Gminę Leszno,

•  Uchwała Nr XXXIV/200/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Gminie Leszno 
na okres od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku,

•  Uchwała Nr XXXIV/201/2017 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2017 roku,

•  Uchwała Nr XXXIV/202/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Wólka gm. Leszno,

•  Uchwała Nr XXXIV/203/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Wilkowa Wieś gm. Leszno.

UG LESZNO

Budowa sieci kanalizacji w zaborówku
Trwają roboty budowlane w ramach inwestycji „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Za-
cisze i Ustronnej w Zaborówku”. W ramach inwestycji powstanie 
prawie 5,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przydo-

mowymi przepompowniami ścieków. Gmina Leszno pozyskała 
wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 338 442,00 zł, całość 
inwestycji wyniesie 1 778 372,83 zł. Prace realizowane będą do 
końca września.

UG LESZNO
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„Parkuj i Jedź”
Dnia 23 lutego 2017 odbył się przetarg 
nieograniczony na budowę parkingu re-
alizowanego w ramach zadania Rozwój 
zrównoważonej multimodalnej mobilno-
ści miejskiej poprzez budowę parkingu 
„Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów. Firma 
wykonawcza Zakład Remontowo-Budow-
lany Henryk Kłosowski z Grodziska Mazo-
wieckiego w połowie kwietnia rozpoczę-
ła roboty budowlane. Wartość inwestycji 
to 588 075,81 zł, z czego 80% stanowi 
wsparcie uzyskane przez Gminę Leszno  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Osi Priorytetowej IV  

Przebudowa Topolowej
W dniu 4 maja 2017 r. odbył się odbiór 
końcowy robót budowlanych polegają-
cych na przebudowie ulicy Topolowej we 
wsi Grądy. Oddano do użytkowania odci-
nek drogi o długości 1300 m. Szerokość 
jezdni przebudowanej drogi wynosi 7 m. 
Wydzielono 2-metrowy pas dla ruchu 
pieszych i rowerzystów. Nawierzchnię 
jezdni  z asfaltobetonu ułożono na pod-
budowie z kruszywa kamiennego sta-
bilizowanego mechanicznie, wjazdy na 
posesje wykonano z kostki betonowej. 
W trakcie realizacji inwestycji wyremon-
towano i udrożniono przepust w rowie 
melioracyjnym, zamontowano bariery 
ochronne oraz znaki i urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu. Koszt inwestycji wyniósł 
1450 921,68 zł. Droga poprawi układ ko-
munikacyjny nie tylko wsi Grądy, ale tak-
że Marianowa, Powązek i Szymanówka. 

UG LESZNO

„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 
Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIE-
CZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 
4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. W ramach zadania powsta-
nie parking dla 52 samochodów osobo-
wych oraz 40 rowerów o nawierzchni  
z ekokratki i kostki betonowej. Na placu 
zamontowana zostanie stacja do obsługi 
rowerów. Teren będzie oświetlony, ogro-
dzony i monitorowany. Zakończenie prac 
budowlanych przewiduje się w II połowie 
lipca.

UG LESZNO



W sobotę 8 kwietnia w Bibliotece Pu-
blicznej w Lesznie odbyły się warsztaty  
z tworzenia dekoracji wielkanocnych. 
Pod okiem instruktora Małgorzaty Man-
des, uczestnicy wykonywali palmy i inne 
ozdoby wielkanocne. Biblioteka zapew-
niła wszystkie niezbędne materiały, 
a uczestnicy wykonali prawdziwe arcy-
dzieła. Były to pierwsze warsztaty z cyklu 
„Biblioteczne spotkania z rękodziełem”. 

BOżENA SULIK

warsztaty wielkanocne

Powitanie wiosny
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22 marca 2017 roku dzieci z Publicznego 
Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampino-
skiej w Zaborowie obchodziły Światowy 
Dzień Wody. Z tej okazji obowiązującym 
kolorem garderoby był niebieski. Uro-
czystość miała na celu rozwijanie zainte-
resowań otaczającym nas światem oraz, 
przede wszystkim, zwrócenie uwagi naj-
młodszych na współodpowiedzialność za 
istniejące niewielkie zasoby wody pitnej. 
Chcieliśmy także zwrócić uwagę dzieci na 
ogromne znaczenie wody dla zdrowia i ży-
cia nie tylko człowieka, ale również roślin 
i zwierząt.

Dzieci spotkały się w sali widowiskowej, 
gdzie czekała już na nie Pani Paulina Kra-
jewska z prezentacją multimedialną oraz 
ciekawymi doświadczeniami. 

Tego dnia zapoczątkowaliśmy w Zaborow-
skim Przedszkolu modę – DZIECI OSZCZĘ-
DZAJĄ WODĘ! Wszyscy już pamiętają, kra-
ny mocno zakręcają, aby woda nie kapała 
i do zlewu nie uciekała.

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

PiJ wodĘ – na zdrowie
22 marCa ŚwiaTowym dniem wody

W piękną kwietniową sobotę powitaliśmy wiosnę w Świetlicy 
w Łubcu. Pogoda dopisała i mogliśmy cieszyć się pierwszymi 
promieniami słońca. Marcin i Eliza Chodorowscy z Fundacji KiM 
wprowadzili nas w tajniki wiedzy dotyczącej ptasich gniazd, na-
stępnie krok po kroku uczyliśmy się jak zbudować budkę lęgo-
wą, zabezpieczoną przed drapieżnikami. Rodziny biorące udział 
w wydarzeniu zbudowały łącznie 15 domków, które zawisną 
w przydomowych ogródkach.

W świetlicy opiekunowie Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Łubcu poprowadzili warsztaty, podczas których powstały 
piękne ozdoby świąteczne. Dziękujemy wszystkim organizato-

rom za wspaniałe wiosenne popołudnie, spędzone w dobo-
rowym towarzystwie. Mamy także nadzieję, że ptasi lokatorzy 
szybko się wprowadzą do nowych domków.

EDYTA PRZYBYSŁAWSKA

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Świetlicę w Łubcu, 
Fundację Promocji Rekreacji KiM, Zespół Sportowo-Rekreacyjny 
w Lesznie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu oraz Świe-
tlicę w Zaborowie.
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uczniowie ze szkoły w zaborowie 
Finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych
Co roku Mazowiecki Kurator Oświaty 
obejmuje patronat nad organizacją kon-
kursów przedmiotowych w wojewódz-
twie mazowieckim. Konkursy te obejmują 
treści określone w podstawie programo-
wej danego przedmiotu oraz treści posze-
rzające podstawę programową. Konkursy 
są skierowane do uczniów zdolnych, wy-
kazujących szczególne zainteresowanie 
wybranym przedmiotem nauczania, pre-
zentujących rozległą wiedzę, wykorzystu-
jących umiejętność twórczego myślenia 
do rozwiązywania trudnych zadań proble-
mowych.

W tym roku szkolnym dwoje Uczniów 
z klasy VI odniosło sukcesy w ostatnim – 
wojewódzkim etapie konkursów przed-
miotowych. 

Hanna Wereska uzyskała tytuł Finalisty 
Konkursu polonistycznego, którego mo-
tywem przewodnim był temat „Podróż 
niejedno ma imię”. Wykazała się bardzo 
dobrymi umiejętnościami w zakresie od-
bioru tekstów kultury i wykorzystania 
zawartych w nich informacji, analizy i in-

terpretacji dzieł literackich oraz tworzenia 
wypowiedzi pisemnych.

Adam Kaźmierczak odniósł sukcesy 
w dwóch ważnych konkursach. Pierwszy 
z nich to bardzo trudny Konkurs mate-
matyczny, którego został Finalistą. Drugie 
zwycięstwo to tytuł Laureata Konkursu in-
formatycznego dla uczniów szkoły podsta-
wowej miniLOGIA15. Konkurs ten polegał 

na samodzielnym rozwiązywaniu testów 
dotyczących treści zawartych w podstawie 
programowej przedmiotu Zajęcia kompu-
terowe w szkole podstawowej i zadań al-
gorytmicznych z wykorzystaniem grafiki 
żółwia w wybranym przez uczestników ję-
zyku programowania (Logo lub Python).

Serdeczne gratulacje dla Uczniów, ich 
Nauczycieli i Rodziców!

ZSP ZABORóW

Światowy dzień matematyki 
w Przedszkolu w zaborowie
12 marca przypada Światowy 
Dzień Matematyki. Święto to 
zostało zapoczątkowane przez 
organizację ,,World Education 
Games” w 2007 roku. W Polsce 
pierwsze obchody Dnia Ma-
tematyki odbyły się 12 marca 
2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 
4improve.

Dzień Matematyki stworzono z myślą o wszystkich – dużych i ma-
łych – zarówno tych, którzy lubią liczyć, jak i tych, którym wychodzi 
to nieco gorzej. Ideą święta jest pokazanie wesołych i zabawnych 
sposobów zdobywania niełatwej wiedzy matematycznej.

Dnia 13 marca obchodziły Światowy Dzień Matematyki przed-
szkolaki z Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej 
w Zaborowie.

Wśród zabaw i atrakcji przygotowanych dla dzieci z tej okazji 
znalazły się zagadki, rebusy, gry, eksperymenty oraz ćwiczenia do 
wykonywania na tablicy interaktywnej. Ważyliśmy, mierzyliśmy, ko-
dowaliśmy oraz bawiliśmy się liczbami i figurami geometrycznymi. 
Za każde zaliczone zadanie otrzymywaliśmy punkty, które na koniec 
dnia zamieniliśmy na nagrody. To był bardzo ekscytujący dzień.

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

olimpiada matematyczna  
dla klas trzecich
Tuż po feriach zimowych w szkole podstawowej w Lesznie 
odbyła się szkolna „OLIMPIADA MATEMATYCZNA”, zorgani-
zowana dla klas trzecich. Podczas konkursu uczniowie mogli 
sprawdzić swoje umiejętności matematyczne i rywalizować 
z rówieśnikami z innych klas.

Olimpiada została przeprowadzona w dwóch etapach. 
W I etapie – 6 marca – wzięli udział wszyscy trzecioklasiści 
i pod okiem swoich wychowawczyń napisali test, który wy-
łonił z każdej klasy osoby z trzema najwyższymi wynikami.  
W II etapie – 13 marca – 13 zakwalifikowanych uczniów 
rozwiązało kolejny test. Dzięki posiadanej wiedzy wszyscy 
osiągnęli wysokie wyniki i tym samym wszyscy zajęli jedno 
z trzech pierwszych miejsc. 

Zwycięzcy: 
1. miejsce: Maja Łuczko IIIa, Maja Nycz IIIa, Mateusz Kołnie-
rzak IIIb, Michał Gorbaczuk IIIc, Wiktoria Szadkowska IIId,
2. miejsce: Wiktoria Zawadzka IIIa, Aleksander Zając IIIb, 
Hanna Skibińska-Cieślak IIIc, Sylwia Strużyna IIId,
3. miejsce: Kinga Domańska IIIa, Rafał Grzeszczuk IIIb, Hanna 
Jones IIIc, Mateusz Kapusta IIId. 

21 marca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i na-
gród. Wszystkim gratulujemy doskonałych wyników.

 KATARZYNA KOWALSKA, ALESJA ZAWADZKA
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„my się zimy nie boimy”
Dnia 21 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczne-
go  „My się zimy nie boimy”, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno. 
Nagrody zostały ufundowane przez bibliotekę i Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka. 
Po rozdaniu nagród dzieci mogły obejrzeć spektakl „Przyjaciele” w wykonaniu grupy 
teatralnej Duet. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu.

UG LESZNO

Konkurs ,,Pracuj Bezpiecznie”
skutków degradacji środowiska naturalne-
go spowodowanej działalnością rolniczą 
oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu 
ekologii. W konkursie wzięło udział dwu-
dziestu dwóch rolników z terenu Gminy 
Leszno. 

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Maria Bancerz z miejscowości 
Gawartowa Wola
II miejsce – Krystian Wojciewski z miejsco-
wości Gawartowa Wola
III miejsce – Henryk Olszewski z miejsco-
wości Gawartowa Wola. 

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody ufundowane przez KRUS Błonie, 
Urząd Gminy Leszno oraz MODR w Ła-
zach.

W trakcie spotkania strażacy z OSP 
Gawartowa Wola zaprezentowali pokaz 
udzielania pierwszej pomocy przedme-

dycznej, który składał się z części teore-
tycznej i praktycznej. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestni-
kom spotkania za wzięcie udziału w kon-
kursie, a także OSP Gawatrowa Wola za 
udostępnienie lokalu.

Gratulujemy tegorocznym Laureatom 
wspaniałej wiedzy, zaś wszystkich chęt-
nych, którzy na co dzień wykorzystują 
swoją wiedzę rolniczą w praktyce, gorąco 
zachęcamy do brania udziału we wszyst-
kich organizowanych  konkursach.

AGNIESZKA KOTOWSKA

W tym roku Placówka Terenowa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
w Błoniu wspólnie z Urzędem Gminy Lesz-
no, Ochotniczą Strażą Pożarną w Gawar-
towej Woli oraz Mazowieckim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Łazach ponow-
nie zorganizowała szkolenie oraz kolejną 
edycję konkursu wiedzy z zakresu BHP  
pt.: ,,Pracuj Bezpiecznie”.  

Konkurs był adresowany do rolników 
oraz ich rodzin. Jego celem było  upo-
wszechnianie wiedzy z zakresu ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, 
a tym samym zapobieganie wypadkom 
w gospodarstwach rolnych, zmniejszanie 
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W dniach 6–7 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej im. Stefana Batorego w Lesznie odbył 
się Kiermasz Wielkanocny, zorganizowa-
ny przez zespół wychowawców świetlicy 
wraz z rodzicami oraz podopiecznymi, pod 

Kiermasz wielkanocny patronatem Rady Rodziców. Na kiermaszu 
można było kupić ręcznie robione kartki 
świąteczne, palmy, zajączki wielkanocne, 
ozdoby przygotowane z wykorzystaniem 
owsa i rzeżuchy oraz jajka styropianowe, 
ozdobione różnorodnymi technikami. Cały 
dochód z kiermaszu został przeznaczony 
na zakup środków plastycznych do świetli-
cy szkolnej oraz na wspomaganie rozwoju 
talentów z koła tanecznego. 

Dzięki kreatywności i zaangażowaniu 
dzieci, rodziców i wychowawców kiermasz 
zakończył się sukcesem. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za pomoc w organizacji.

ZSP LESZNO

lekcja historii  
w przedszkolu  
w lesznie
W środę 19 kwietnia 2017 r. starszaki 
z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Leś-
nych Skrzatów w Lesznie, z grup V, VI, 
VII, VIII i IX miały możliwość poznania 
historii regionu, w którym mieszkają. 

W tym dniu gościliśmy w naszym 
przedszkolu nauczycielkę historii z Ze-
społu Szkół Publicznych w Lesznie – 
Katarzynę Gawrońską-Anysz. Historia 
Leszna, którą Pani Katarzyna przedsta-
wiła z wykorzystaniem multimedialnej 
prezentacji, wzbudziła zainteresowanie 
dzieci, a pokaz wojskowego munduru, 
hełmów oraz broni z czasów II wojny 
światowej wywołał wśród nich jeszcze 
większe zaciekawienie. Dzieci mogły do-
tknąć każdego z eksponatów, a chętni 
mogli je nawet przymierzyć, co sprawi-
ło im ogromną radość oraz wzbudziło 
zainteresowanie okresem wojennym. 
Przedszkolaki mogły obejrzeć także 
zdjęcia miejsc, które warto zobaczyć 
w naszej miejscowości. Prowadząca za-
jęcia nawiązała także do lokalnego wy-
darzenia kulturalno-sportowego „Cross 
z historią w tle”, w którym nasze przed-
szkole bierze aktywny udział od samego 
początku. 

Spotkanie przybliżyło najmłodszym 
mieszkańcom Leszna i okolic pojęcia 
związane z historią naszego regionu 
i z czasami współczesnymi. 

MAŁGORZATA SZYMCZAKOWSKA
IWONA SZYMCZYK

Mimo że pogoda nie była słoneczna, wielkim zainteresowaniem cieszył się Rajd Nordic 
Walking w Łubcu, zorganizowany 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi. W wydarzeniu wzięło 
udział około siedemdziesięciu osób, wśród nich mieszkańcy naszej gminy oraz pensjo-
nariusze Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. 

Przed rajdem Marcin i Eliza Chodorowscy z Fundacji KiM poprowadzili  szkolenie, 
podczas którego uczestnicy uczyli się poprawnej techniki Nordic Walking. Następnie 
wyruszyliśmy na spacer po Puszczy Kampinoskiej z przewodnikiem KPN – podleśniczym 
Michałem Kołbucem. 

Pokonaliśmy malowniczą trasę około 5 km. Moglibyśmy iść wspólnie jeszcze dalej, ale 
czekało już na nas ognisko, przygotowane przez opiekunów ŚDS w Łubcu. Po ruchu na 
świeżym powietrzu wszy-
scy z chęcią usiedli przy 
ognisku by przygotować 
sobie kiełbaskę, napić się 
ciepłej herbaty i porozma-
wiać. Nie zabrakło także 
wspólnego śpiewania przy 
dźwiękach gitary. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom rajdu.

KAJA KATA

rajd z okazji dnia ziemi
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,,eko-szkolniaki”
W dniu 24 i 25 kwietnia 2017 r. w ramach 
edukacji ekologicznej najmłodszych w kla-
sach I–III w szkole podstawowej w Lesznie 
odbyły się warsztaty edukacyjne ,,Eko- 
szkolniaki”. Zajęcia poprowadziła firma 
ANMAR Doradztwo.

Celami programu były edukacja dzieci 
w zakresie kształtowania postawy opie-
kuńczej wobec przyrody i budzenie od-
powiedzialności za jej stan, uświadamia-
nie znaczenia wody w życiu codziennym, 

Prowadząca warsztaty przeczytała list 
znaleziony przez dzieci na morzu, zaprezen-
towała podział wód powierzchniowych na 
ziemi, wytłumaczyła jak oszczędzać wodę 
w domu oraz zaprezentowała dzieciom 
ciekawostki dotyczące między innymi tego, 
ile wody znajduje się w ludzkim organizmie 
i ile wody powinny spożywać dzieci, a ile 
dorośli. Nie zabrakło również zabaw rucho-
wych. Wszystkie dzieci, które uczestniczyły 
w zajęciach otrzymały Ekocertyfikaty.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane 
z budżetu gminy Leszno.

AGNIESZKA KOTOWSKA

15 marca 2017 r. grupa teatralna składają-
ca się z uczniów klas III wystąpiła w przed-
stawieniu „Przepis na grzeczność”. Występ 
obejrzały dzieci z klas I-III.

Celem tego występu było przypomnie-
nie uczniom ważnych zasad dobrego za-
chowania. Zasady grzeczności świadczą 
o szacunku i wrażliwości na potrzeby in-
nych. 

Czy trudno być człowiekiem dobrze wy-
chowanym? Otóż nie. 
Wystarczy:
widzieć ludzi dookoła siebie; 
zauważyć, że są;
okazywać im sympatię i życzliwość;
starać się nie sprawiać kłopotów 
i przykrości.

Człowiekiem dobrze wychowanym jest 
osoba, która bez przypominania pamięta 
o magicznych słowach: 

Pierwszy dzień 
wiosny!
21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień 
Wiosny. Dzieci z klas I–III radosnymi 
okrzykami przywitały wiosnę: 

Witaj wiosno, zostań z nami
powitamy Cię piosenką,  

wierszem i kwiatami.

Następnie klasy wzięły udział w kon-
kursie na najpiękniejsze powitanie wio-
sny. Dzieci wraz z wychowawczyniami 
przygotowały wesołe i wiosenne pio-
senki, wiersze oraz tańce. Nie zabra-
kło także pięknych marzann, a głowy 
dziewczynek zdobiły wianki. Wszyscy 
uczniowie z ogromnym zaangażowa-
niem zaprezentowali swoje umiejęt-
ności i zasłużyli na zdobycie I miejsca  
w konkursie. 

Po występach artystycznych dzie-
ci posadziły przed szkołą wiosenne  
kwiaty.

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 
były dobrą okazją zarówno do inte-
gracji społeczności szkolnej oraz wy-
tworzenia poczucia wspólnoty, jak i do 
świetnej zabawy.

KATARZYNA KOWALSKA
ALESJA ZAWADZKA

ZSP LESZNO

DZIEŃ DOBRY, 
PROSZĘ, 
DZIĘKUJĘ, 
PRZEPRASZAM, 
DO WIDZENIA.
Po tym przedstawieniu uczniowie na-

szej szkoły na pewno będą pamiętali o za-
sadach dobrego wychowania.

KATARZYNA KOWALSKA
ZSP LESZNO

„Przepis na grzeczność” 

ukazanie problemów z dostępem do wody 
pitnej w niektórych krajach i motywowa-
nie do oszczędzania wody, a także rozbu-
dzenie ciekawości badawczej dzieci oraz 
zwrócenie uwagi na problem zanieczysz-
czenia wody.
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– w jaki sposób udało się Państwu osią-
gnąć tak znaczący sukces na rynku wikliny?

– Złożyły się na to lata pracy czterech po-
koleń naszej rodziny. Rozwijaliśmy działal-
ność już na początku lat pięćdziesiątych. Dziś 
mamy 120 ha plantacji, 99% powierzchni zaj-
muje wierzba amerykanka. Współpracujemy 
z wieloma profesjonalnymi firmami w całej 
Europie, które są odbiorcami naszego su-
rowca lub też kupują gotowe wyroby. Naszą 
firmę określiłbym jako jedną ze znaczących 
w Polsce. Kontekst światowy działalności 
postrzegam bardziej jako światową konku-
rencję, bowiem musimy dzisiaj rywalizować 
z wieloma firmami, które produkują wyroby 
wiklinopodobne, co niestety psuje rynek.

– Co konkretnie ma Pan na myśli?
– Wyroby z wikliny stanowią produkt cał-

kowicie naturalny, czysty ekologicznie, któ-
ry nie szkodzi ani ludziom, ani środowisku. 
Charakteryzuje je długi okres użytkowania 
i relatywnie dobra cena. Po latach wiklina 
ulega naturalnej biodegradacji. Obecnie na 
rynku światowym istnieje wiele firm pro-
dukujących tzw. syntetyczną wiklinę z re-
cyklingu. Takie firmy działają m.in. w Turcji 
i Egipcie, a zatem w krajach, które masowo 
przyjmują i przetwarzają śmieci ze świata 
(m.in. stare opony i butelki PET). Z takich 

– Czy firma zastrzega swoje wzory pro-
duktów? wytwarzają Państwo bardzo zróż-
nicowany asortyment.

– Nie zastrzegamy wzorów, mimo że jest 
sporo podobnych wyrobów na rynku, to nikt 
ich nie robi tak samo, możemy być zatem ory-
ginalni. Asortyment zmienia się wraz z modą 
i potrzebami klientów. W ostatnich latach sta-
ły się modne na przykład koszyki prezentowe, 
rośnie zainteresowanie wiklinowymi rzeźbami 
ogrodowymi, koszami do drewna kominkowe-
go i na bieliznę. Łoś, który stoi przed Urzędem 
Gminy w Lesznie, powstał w naszej firmie. 
Wykonaliśmy także duże formy przestrzenne 
– kule do zabaw dla dzieci, które znajdują się 
w Parku Bajka w Błoniu. Nieśmiertelną sławą 
cieszą się oczywiście koszyczki na święconkę, 
kosze na grzyby i na zakupy. Popularne są też 
meble ogrodowe, kwietniki, fotele na biegu-
nach, a także kosze dla kotów i psów (zarówno 
do spania, jak i do przenoszenia zwierząt). Cały 
nasz asortyment można obejrzeć na naszej 
stronie internetowej.

Warto wiedzieć, że wyroby z wikliny towa-
rzyszyły ludziom od najdawniejszych czasów. 
Już w średniowieczu drogi obsadzano wierz-
bami. Dawniej nawet płoty wykonywano 
z wikliny. Można zobaczyć je jeszcze w skan-
senach kultury ludowej, gdzie chaty często są 
ogrodzone tzw. płotami kiełbasianymi.

wiklina leszno. Firma z tradycjami

Rodzina Państwa ŚWIąTKOWSKICH zajmuje się wikliniarstwem  
i plecionkarstwem od co najmniej czterech pokoleń.  

Pradziadek Jan Świątkowski mieszkał w okolicach Secymina nad Wisłą,  
w późniejszych latach rodzina osiedliła się w Marianowie. Od 1974 r. w Lesznie 
działa rodzinna firma Świątkowskich, która jest obecnie jednym z filarów rynku 

wikliny w Polsce. Przedsiębiorstwo zajmuje się nie tylko produkcją surowca 
i gotowych wyrobów, lecz także organizacją szkoleń i światowych festiwali 

wikliny. Na swoim koncie ma także udział biciu rekordu Guinnessa…  
O rozmowę poprosiliśmy WOJCIECHA ŚWIąTKOWSKIEGO  

– pełnomocnika  firmy.

surowców powstaje produkt, który jest na 
oko łudząco podobny do wikliny, można go 
jednak łatwo odróżnić – pachnie plastikiem 
i jest nietrwały, po mroźnej zimie kruszeje 
i zaczyna pękać.

– Co jest takiego fascynującego w praw-
dziwej wiklinie? 

– Ten produkt żyje i posiada własną duszę. 
Wiklina reaguje na warunki atmosferyczne, 
można powiedzieć, że dostosowuje się do 
nich. Na słońcu płowieje i robi się „gadają-
ca” – fotele, gdy się na nich siedzi, charak-
terystycznie trzeszczą. Kiedy pada deszcz, 
wiklina wyciąga wilgoć z powietrza, robi się 
miękka i sprężysta. Przedmioty z tego su-
rowca są lekkie i miłe w dotyku. Lubię wikli-
nę, ponieważ ona żyje razem z nami tak, jak 
wszelkie materiały pochodzenia roślinnego. 
Nawet zużycie wyrobów z niej wykonanych 
tworzy pewną historię. Możemy porównać 
ją do noszonej przez lata skurzanej kurtki, 
która zapisuje miejsca i sposób życia użyt-
kownika. Muszę wspomnieć także o zapa-
chu. Wyroby z wikliny przyjemnie pachną. 
Zapach różni się w zależności od gatunku 
wierzby, np. wierzba migdałowa pachnie jak 
przekrojony arbuz, wierzba purpurowa – jak 
zmielony pieprz, łagodny, oryginalny zapach 
emituje także wierzba amerykanka.
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– na czym polega różnica między wikli-
niarstwem a plecionkarstwem? 

– Wikliniarstwo to zajęcie polegające na 
pozyskiwaniu ze środowiska naturalnych 
pędów wierzbowych, związane z uprawą 
plantacji i przetwórstwem wikliny. Plecion-
karstwo natomiast to sztuka wyplatania 
różnych przedmiotów za pomocą splotów 
plecionkarskich przy użyciu materiałów po-
chodzenia roślinnego (wikliny) i materiałów 
sztucznych (winylu, technorattanu itp.). 
Określane jest jako dobro cywilizacyjne i ma 
bardzo długą historię.

– Państwa firma organizuje także rozma-
ite kursy, pokazy i szkolenia. 

– To prawda. Chcemy miłość do naszego 
rzemiosła przekazać również innym. Wielu 
plecionkarzy to osoby starsze, więc aby ten 
zawód nie zginął, muszą zajmować się nim 
również ludzie młodzi. Potrzebna jest zarów-
no wiedza dotycząca techniki upraw, jak i spo-
sobów wyplatania przy użyciu różnych gatun-
ków wikliny. Plecionkarstwo bazuje na jednym 
istotnym sekrecie – na odpowiednim doborze 
materiałów. Trzeba wiedzieć np. z czego zrobić 
szkielet fotelika dla dziecka, a z czego oplot, 
a także jak połączyć wszystkie materiały, aby 
wyrób miał właściwe cechy estetyczne i użyt-
kowe. Do osiągnięcia efektu kolorystycznego 
stosuje się różnego rodzaju okorowaną bar-
wioną wiklinę lub mieszankę różnych odmian 
wierzb plecionkarskich. Taką właśnie wiedzę 
przekazujemy podczas szkoleń.

Prowadzę kursy w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Łowiczu i w Jaworze na 
Dolnym Śląsku – oba w zawodzie „koszykarz 
plecionkarz”. Korzystają z nich osoby, które 
poszukują nowego zawodu, ci, którzy robią 
już coś w dziedzinie rękodzieła, a także hob-
byści. Stopniowo zainteresowanie tym za-
wodem zwiększa się, ale jeszcze daleko nam 
do czasów, w których Cepelia (lata 70-te  
XX wieku) miała zakłady podwykonawcze 
i propagowała wiedzę na ten temat. Dziś od 
podstaw promujemy wiedzę o rzemiośle, 
które działało przez lata bez wsparcia i nie-
stety zaczęło zanikać. Staramy się zmienić 
ten stan rzeczy.

– są Państwo współorganizatorem Świato-
wego Festiwalu wikliny i współuczestnikami 
w biciu rekordu guinnessa. Jakie korzyści 
przynosi udział w takich przedsięwzięciach?

– Te działania także służą propagowaniu 
wiedzy o tym pięknym rzemiośle. Przez wie-
le lat członkowie naszej rodziny (Stanisław 
Świątkowski, Eugeniusz Świątkowski) zdo-
bywali wiele krajowych i zagranicznych na-
gród za swoje wyroby. Dziś mamy już wiedzę 
i umiejętności, które pozwalają nam służyć 
twórcom i artystom wszechstronną pomocą. 
Działamy w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu 
Plecionkarzy i Wikliniarzy, które było m.in. 
organizatorem kilku edycji Światowego Fe-
stiwalu Wikliny w Nowym Tomyślu, a także 
uczestniczyło w biciu rekordu Guinnesa na 
największy kosz wiklinowy na świecie. W re-
zultacie kilka lat temu w Nowym Tomyślu po-
wstał kosz, który ma 19,80 m długości, 9,53 
m szerokości i 8,98 m wysokości. Do jego 
budowy zużyto ok. 12 ton wikliny i 11 ton 
metalowych prętów. W pracach wraz z in-
nymi wikliniarzami uczestniczyli Eugeniusz, 
Wojciech i Andrzej Świątkowscy z Leszna.

Organizacja festiwali, konkursów i różnych 
pokazów przynosi nam także dużą satysfakcję. 
Kontakty z mistrzami plecionkarstwa, które 
nawiązujemy np. na Festiwalu w Lichtenfels 

(w Bawarii), inspirują do dalszej działalności. 
W naszej branży bezpośredni kontakt z twór-
cami i klientami jest bardzo ważny. Dzięki nie-
mu możemy dostosowywać swoją ofertę do 
różnych oczekiwań. Prawdą jest, że różnych 
technik wytwórczych można się nauczyć, ale 
ważne jest również coś, co trudniej uchwy-
cić – poczucie estetyki, które wyróżnia tylko 
niektórych ludzi – i to jest właśnie inspirujące. 
Oprócz imprez typowo branżowych uczest-
niczę także w rekonstrukcjach historycznych 
dawnych rzemiosł, m.in. w Festiwalu Wikin-
gów i Słowian na wyspie Wolin. Ciekawi mnie, 
jak przed wiekami rozwiązywano niektóre pro-
blemy plecionkarskie i jak dawne rozwiązania 
można wykorzystywać w dzisiejszych czasach. 
Uczestniczymy w spotkaniach w ośrodkach 
kultury i edukacji w całej Polsce, w warszta-
tach dla twórców ludowych i spotkaniach re-
gionalnych. Współpracujemy z plecionkarzami 
z całego kraju. Kontakty te dają nam wiele ra-
dości. O wyjątkowości produktów, które ofe-
rujemy, decydują lata doświadczenia i serce, 
które wkładamy w swoją pracę.

więcej informacji o firmie można znaleźć na stro-
nie internetowej: www.wiklinaleszno.pl

Z WOJCIECHEM ŚWIąTKOWSKIM ROZMAWIAŁ MARCIN ŁADA
FOT. M. ŁADA I FACEBOOK W. ŚWIąTKOWSKIEGO
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Dnia 18 marca w świetlicy w Lesznie zor-
ganizowano niezwykły wieczór poetyc-
ko-muzyczny. Wystąpiły dwa zespoły:  
A MY TACY z udziałem poetki Barbary Bia-
łowąs i zespół Janusza Blecharza, ze spek-
taklem muzycznym „Baby, ach te baby”. 
Artystyczne spotkanie otworzyli: Krystyna 
Ziubińska – Dyrektor Świetlicy w Lesznie, 
Bożena Sulik – Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Gminy Leszno i Lesław Kuczyński – 
Przewodniczący Rady Gminy Leszno.

Pierwsza część koncertu miała charakter 
liryczny. Wykonawcy zaprezentowali pio-
senki i wiersze poświęcone miłości, przed-
stawiające poszczególne etapy życia kobie-
ty. Utwory muzyczne przeplatane były re-
cytacjami poetki. – Inna jest miłość dziew-

częca – świeża, pełna radości i nadziei, 
jak wiosna, inna miłość kobiety w kwiecie 
wieku – gorąca i namiętna, jak lato w peł-
ni, a jeszcze inna miłość kobiety dojrzałej – 
przebaczająca, pełna zrozumienia, refleksji 
i zamyślenia, jak jesień. Wszystkie rodzaje 
miłości stanowią sens i treść kobiecego ży-
cia, dopełniając się wzajemnie – tłumaczy-
ła poetka Barbara Białowąs. 

Druga część koncertu była bardziej ży-
wiołowa. Artyści wykonali różne piosenki 
musicalowe, w tym szlagier z repertuaru 
Eugeniusza Bodo „Całuję twoją dłoń ma-

dame”. Następnie panie zostały zaproszo-
ne do wspólnej zabawy.

Nie zabrakło także atrakcji kulinarnych – 
przygotowano istny spektakl wspaniałych 
ciast wyczarowanych przez panie z Klubu 
Seniora w Lesznie. Na zakończenie spo-
tkania Przewodniczący Rady Gminy Le-
sław Kuczyński wręczył wszystkim paniom 
obecnym na koncercie żółte tulipany.

Koncert z okazji Dnia Kobiet odbył się 
pod Patronatem Honorowym Wójta Gmi-
ny Leszno Andrzeja Cieślaka.

TEKST I FOT. MŁ 

dzień Kobiet

Dnia 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie  Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie odbyło się wrę-
czenie nagród w XVI edycji konkursu fotograficznego pt. „Odkrywam dzisiaj z zachwytem Twą nową, 
Warszawo, twarz”. Uczeń klasy trzeciej gimnazjum w Lesznie – Jakub Rybarczyk – znalazł się w gronie 
finalistów. W imieniu Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nagrody wręczyła dyrektor szkoły 
Grażyna Dobrzyńska-Klepacz. Prace wykonane przez naszego finalistę zostały wykonane pod kierun-
kiem nauczyciela plastyki w ZSP w Lesznie Roberta Kubika. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w przyszłym roku. 
ZSP LESZNO

 

XVi edycja konkursu fotograficznego rozstrzygnięta
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Przedszkolaki w teatrze
W kwietniu przedszkolaki z publicznego przedszkola w Lesznie 
miały okazję uczestniczyć w wycieczkach do teatru.

Młodsze dzieci pojechały do Centrum Kultury w Błoniu na 
przedstawienie teatralne „Janek Wędrowniczek” w wykona-
niu Teatru Złoty Dukat. Przedszkolaki poznały przygody małego 
chłopca, który wyruszył w podróż, by poznać otaczający go świat. 
Na swojej drodze napotkał stracha na wróble, czarnego barana, 
sowę, koguta, jeża. Dzięki tym spotkaniom Janek poznał zwycza-
je zwierząt oraz otaczającą go naturę. Maluchy wraz z głównym 
bohaterem tego lalkowego spektaklu żywo reagowały na kolejne 
wydarzenia. Na koniec chłopiec cały i zdrowy wrócił do swego 
domu, gdzie czekała na niego zmartwiona mama. 

Dzieci ze starszych grup wiekowych pojechały na wycieczkę 
do Teatru Baj, gdzie wzięły udział w niezwykle barwnym i peł-
nym atrakcji przedstawieniu pod tytułem „Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta”. Zrealizowany na podstawie książki spektakl zachwycił 
dzieci roztańczoną opowieścią o Czarnym Lądzie, na który wraz 
ze swymi zwierzęcymi przyjaciółmi wyrusza jedyny na świecie 
doktor potrafiący rozmawiać ze zwierzętami. 

Wszystkie przedszkolaki wspaniale bawiły się podczas tych nie-
zwykle cennych chwil spędzonych ze sztuką teatralną. Z zaciekawie-
niem oczekiwały na kolejne przygody głównych bohaterów i pewnie 
nie jeden przedszkolak mógłby utożsamiać się z Jankiem Wędrow-
niczkiem, a jeszcze więcej dzieci chciałoby wraz z Doktorem Dolittle 
wyruszyć na pełną przygód i niezwykłych spotkań wyprawę. 

E. BOGUCKA

20 kwietnia 2017 roku w Domu Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim od-
był się XIII Powiatowy Festiwal Piosenki 
o Zdrowiu, zorganizowany pod hasłem 
„Pokonaj depresję”.

Jak wiemy depresja to choroba naszych 
czasów, która dotyka coraz większą liczbę 
osób. Problem depresji to zagadnienie 
trudne i bardzo poważne, jednak warto 
spojrzeć nań z różnych perspektyw, np. 
oczami dziecka. Taki był właśnie główny 
cel tegorocznego festiwalu.

Dzieci z czternastu przedszkoli z terenu 
powiatu warszawskiego zachodniego za-
prezentowały piosenki związane z tematem 
festiwalu. Występy oceniało Jury, a wyko-
nywane utwory miały różny charakter. Po-
ziom festiwalu był bardzo wysoki, a podczas 
występów jak co roku panowała atmosfera 
zdrowej rywalizacji. Wszyscy wykonawcy 
nagradzani byli gromkimi brawami.

Dzieci z naszego przedszkola zaśpiewały 
piosenkę pt. „Historia o pewnym Władku” 
i zajęły III miejsce.

IWONA BLANC

międzynarodowy 
dzień Książki
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzie-
ci obchodzony jest co roku 2 kwietnia, 
w dzień urodzin duńskiego baśniopisa-
rza Hansa Christiana Andersena. Dzień 
ten ma na celu promowanie pięknych, 
kolorowych książeczek dla dzieci oraz 
zachęcanie najmłodszych do obcowania 
z literaturą dziecięcą. Święto to wspiera 
czytelnictwo w tak trudnych dla książki 
czasach, kiedy wypierają ją telewizyjne 
bajki, gry komputerowe, tablety oraz 
telefony komórkowe. Zadaniem przed-

szkola, szkoły, rodzica jest skierowanie 
dziecięcej uwagi w stronę domowej, 
przedszkolnej czy publicznej biblioteki  
i zachęcenie do czytania. Ze względu na 
świadomość, że czytanie dzieciom uczy 
myślenia, rozwija zasób słownictwa, 
pamięć, wyobraźnię, buduje więzi, uła-
twia naukę w szkole oraz pomaga w wy-
chowywaniu najmłodszych Publiczne 
Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampino-
skiej w Zaborowie kolejny raz nawiązało 
współpracę z Biblioteką Publiczną Gminy 
Leszno. Bibliotekarki zabrały przedszko-
laki w magiczny świat literatury. Dzieci 
z zachwytem śledziły losy książkowych 
bohaterów. Serdecznie dziękujemy za ten 

barwny czas spędzony razem, za wspólne 
czytanie i świetną zabawę. Zachęcamy 
wszystkich do czytania swoim dzieciom.

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

sukces przedszkolaków z zaborowa
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O „Facecjach” pisaliśmy szczegółowo przy 
okazji czerwcowej premiery (zainteresowanych 
odsyłamy do 3/2016 numeru Informatora Gmi-
ny Leszno), więc tylko wspomnę, że wystawiany 
11 grudnia 2016 roku spektakl został przearan-
żowany i przybyli na niego Autorzy tekstu: Ma-
ciek Kaczyński i Patryk Bryliński. Nieskromnie 
dodamy, że obaj świetnie się bawili, oglądając 
własne scenki w naszej interpretacji. 

„zmysł humoru” stanowił adaptację książ-
ki szósta klepka małgorzaty musierowicz 
z cyklu Jeżycjada i został przygotowany przez 
uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich 
gimnazjum zsP w lesznie, pod opieką Biblio-
teki gimnazjum. Tak, pokusiliśmy się o wysta-
wienie książki i to naprawdę było COŚ. Akcja 
rozgrywała się w czterech płaszczyznach, 
scena została podzielona nie tylko na dwie, 
ale cztery przestrzenie, liczba aktorów i osób 
z obsługi technicznej zbliżyła się do trzydzie-
stu, ilość kostiumów i rekwizytów osiągnęła 
niewiarygodną ilość z ubiegłorocznych „Face-
cji”, a sama sztuka, nie licząc przerw, trwała 
150 minut. Jednak pomijając warstwę zaku-
lisową: miesiące prób i nowych interpretacji, 
w tym nieuniknione spięcia śródinscenizacyj-

amaTorsKi TeaTr – Prawdziwy ProFesJonalizm

ne; ogromną życzliwość wszystkich, którzy 
użyczyli nam rekwizytów i strojów z lat 70., 
drukowali plakaty i ulotki, piekli dla nas tort, 
pożyczyli bezcenny serwis do kawy; pomijając 
fakt, że niektórzy uczniowie pierwszy raz brali 
udział w takim przedsięwzięciu i że na tydzień 
przed premierą czterech aktorów chorowało 
i wahaliśmy się, czy nie odwołać spektaklu, 
a w dniu przedstawienia musieliśmy znaleźć 
zastępstwo dla dźwiękowca i jednej z posta-
ci; otóż pomijając to wszystko, czego widz nie 
widział, a co ukształtowało spektakl, „Zmysł 
humoru” był naprawdę świetnie zagranym 
przedstawieniem z brawurową grą aktorską 
i scenicznymi odkryciami. Czego tam nie było! 
Bobcio czyli gimnazjalista w roli sześciolatka, 
Dziadek żak czyli loża szyderców w pełnej kra-
sie, żaczek i Irenka czyli „małżeństwo dosko-
nałe”, profesor Dmuchawiec czyli jak zmusić 
młodzież do myślenia, siostry żak czyli jedność 
przeciwieństw, Nowakowski czyli jak zaistnieć 
w jednej scenie, ciocia Wiesia, ciepła i cicha, 
młodzież szkolna, barwna, choć milcząca, a do 
tego pierwsza miłość, trudna przyjaźń i pery-
petie rodzinne. A wszystko osadzone w Pozna-
niu i zanurzone w przebojach z lat 70. i pięknej 
muzyce klasycznej. Wielkim atutem tej sztuki 
był oczywiście oryginalny tekst Małgorzaty 
Musierowicz z jego humorem, ciepłem i zło-
śliwostkami, ale trzeba przyznać, że i aktorzy 
dali z siebie wszystko w tym dwuipółgodzin-
nym maratonie scenicznym. Z kronikarskiego 
obowiązku dodam, że sala była pełna, ciasta 
w słodkim antrakcie pyszne, a po nieuniknio-
nym happy endzie widzowie przez kilka minut 
bili brawo na stojąco. Tak było. Przy okazji uda-

ło nam się wyciągnąć z cienia obsługującego 
kurtynę Filipa Jakubika i zaśpiewać mu „Sto 
lat” – w przededniu premiery obchodził sie-
demnaste urodziny!

Premiera w GOK-u w Lesznie: 5 lutego 2017 
rok. SCENARIUSZ I REżYSERIA: Ewa Skórska, 
FOTOSY: Robert Kubik. NARRATOR: Małgo-
rzata Kukuła. WYSTąPILI: Irenka żak: Daria 
Bany, „żaczek”: Michał Graczykowski, Dzia-
dek: Maksym Sujkowski; Ciocia Wiesia: Alicja 
Kruk, Julia żak: Aleksandra Zientarska, Cesia 
żak: Natalia Król, Bobcio: Karol Korzeniowski, 
Profesor Dmuchawiec: Stanisław Sender, Pani 
Pościkowa: Wiktoria Witek, Jerzy Hajduk: Ka-
mil Goszczyński, Pawełek Nowacki: Michał 
Mandes, Celestyna żak: Natalia Król, Danuta 
Filipiak: Zuzanna Krzywiec, Beata Kowalczuk: 
Alicja Pawlak, Starościna Kasia: Emilia Bujal-
ska, Uczeń: Damian Krzewiński, Krystyna: Bar-
bara Drozd, Wojtek: Franciszek Pieńkos, Tolo: 
Igor Lubański, Ojciec Tola: Wojciech Nowicki, 
Matka Tola: Wiktoria Bogucka, Nowakowski: 
Marek Bany, Lekarz/Ajent PZU: Damian Krze-
wiński, Sanitariusz: Michał Mandes. Obsługa 
kurtyny: Filip Jakubik, kamery: Wojciech Śmia-
łek, dźwięk: Wojciech Nowicki. 

„Po kolei” to spektakl przygotowany 
w oparciu o trzy opowiadania rosyjskich 
pisarzy-fantastów przez grupę artystyczną  
oFFarT, działającą przy goK-u. oto recenzja 
„okiem widza”. 

„W pewnym pensjonacie w Sudetach, na 
końcu świata, wisi stary poniemiecki telefon. 
Nieczynny – ale czasem mam wrażenie, że 
gdyby podnieść słuchawkę o właściwej porze 

Po zeszłorocznym rozpasaniu teatralnym (trzy premiery: „w ciemności widać 
najlepiej”, „Facecje” i „Śluby Panieńskie”, przy czym „Śluby” wystawiane 
dwukrotnie) w tym sezonie teatralnym zdecydowaliśmy się na powtórkę 
z „Facecji” z udziałem autorów oraz dwie premiery: „zmysł humoru” 
 i „Po kolei”. Ci, którzy nie byli obecni, mogliby powiedzieć, „ii tam,  
tylko dwie?!”, jednak ci, którzy byli na widowni, nie byli zawiedzeni.  
zaprawdę bowiem ilość przeszła w jakość, wartość – i długość.
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nocy, to odezwałaby się po niemiecku telefo-
nistka sprzed wojny. Coś podobnego przydarza 
się bohaterowi Niny… (Kir Bułyczow) – chłopa-
kowi z Moskwy, z lat 90-tych, który wykręca 
numer do swojej dziewczyny, a dodzwania się 
do... innego czasu? Czy tylko kogoś, w czyjej 
głowie czas się zatrzymał? A może pada ofiarą 
kiepskiego (acz dobrze przygotowanego) żartu? 
Tego nie dowiemy się niemal do końca, i tego 
zdradzić nie zamierzam. Trzeba zobaczyć!

Jeśli Nina… była osadzona w realiach ubiegłe-
go wieku, to Masło (Leonid Kaganow) – druga 
i najdłuższa część spektaklu Po kolei – dzieje się 
znacznie bardziej współcześnie. Co prawda to już 
nie Moskwa, ale nadal miasto, a do tego wielki 
biznes, silne emocje i towarzyszące im mocne 
słownictwo. Nie dajmy się jednak zwieść: to nie 
kolejna komedia obyczajowa o nowobogackich, 
co to rolex na przegubie, a słoma z butów. To 
brawurowa acz do bólu realna historia o pracy 
ze słowem, o marketingu i reklamie – o tym, co 
w dobrze prosperującej firmie powinno być wi-
sienką na torcie, a może stać się gwoździem do 
trumny. Pracuję w tłumaczeniach, miewam do 
czynienia z tekstami marketingowymi i nieraz 
marzę, żeby wreszcie korzystać z całego bogac-
twa języka tak, jak robią to (po wypróbowaniu 
wszystkich nudnych i przewidywalnych warian-
tów) bohaterowie Masła. 

Na koniec coś z przyszłości, chociaż niedale-
kiej: Przed i po (Dmitrij Głuchowski), czyli zabi-
ta dechami prowincja Rosji, w której kontakt 
z resztą kraju ogranicza się do telewizji, listo-
noszki z emeryturą i makaronu w sklepie. Jak 
przeżyć miesiąc bez ulubionego serialu i czy 
bez dwóch pozostałych rzeczy też można się 
obejść? A może ważniejsze, dokąd sąsiad Tola 
pojechał motorem i czemu skłamał w tej spra-
wie? I wreszcie: co zamiast emerytury może 
przywieźć listonoszka? Powiem tylko, że dla 
fanów Głuchowskiego Przed i po jest tak całko-
witym odwróceniem Metra, że aż trudno nie 
podejrzewać autora o autoironię. Ani Leszno, 
ani miejscowość, w której mieszkam, ani też 
wioseczka w Sudetach, o której wspomniałam 
na początku, nie są miejscami tak odległymi 
od cywilizacji i nie żyją tak od niej niezależnie. 
Dobrze sobie jednak czasami wyobrazić, że 
odległość może okazać się sprawą bardzo, ale 
to bardzo względną.

Tyle o trzech historiach klasyków rosyjskiej 
fantastyki, które złożyły się na spektakl Po ko-
lei. Teraz parę słów o realizacji tego spektaklu. 
Proszę nie spodziewać się płaskich komenta-
rzy typu „ładnie się młodzież stara” albo „no, 

przynajmniej nie włóczą się po okolicy ani nie 
siedzą przed komputerem”. Tego nie będzie – 
nie z sympatii dla aktorów i pani reżyser, tylko 
po prostu dlatego, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat Leszno dorobiło się teatru profesjonalnego 
i tak też pozwolę sobie go oceniać.

Aktorzy wiedzą, co robią. Nikt nie gra na 
jednej minie czy pozie, nikt też nie zamiera 
jak manekin po odklepaniu swojej kwestii. 
Koncepcja Po kolei zakłada obsadzenie niektó-
rych artystów w więcej niż jednej roli – można 
zaobserwować, jak stają się kolejnymi posta-
ciami (polecam szczególnej uwadze odtwórcę 
TRZECH bardzo różnych ról, mistrzostwo!). Ko-
mediowy duet kreatywny z Masła zawładnął 
publicznością w stopniu maksymalnym, aż do 
momentu, kiedy przestało być śmiesznie (cho-
ciaż właściwie... może nie przestało?). Aktorki 
pokazują świat z punktu widzenia Dziewczyn-
ki, Kobiety i Staruszki – doświadczenia życio-
we, które w Rosji nie różnią się aż tak bardzo 
od naszych. Chyba każdy z nas spotkał przecież 
co najmniej jedną zapobiegliwą babcię, której 
podejście do życia określiła wojenna (albo po-
wojenna) bieda, i co najmniej jedną granitowo 
spokojną sekretarkę szefa-furiata.

Na koniec jeszcze krótko o muzyce (rosyj-
ska, współczesna i świetna) i nieco dłużej 
o scenografii: artyści z Leszna coraz odważniej 
gospodarują przestrzenią, nie tylko sceny, ale 
i widowni. Wrażliwych uspokoję: nie trzeba 
obawiać się żenującego wyciągania publiki za 
rączkę ani siadania widzom na kolanach! Tego 
nie ma. Jest natomiast umieszczenie części ak-
cji pod sceną i w głębi sali, co tylko wychodzi 
na dobre dynamice spektaklu.

Krótko mówiąc: jeśli nie byliście – czyhajcie 
na powtórkę!” Marta Bartnicka.

Premiera w GOK-u w Lesznie: 12 marca 2017 
roku. Reżyseria i scenariusz: Ewa Skórska; opra-
cowanie muzyczne i dźwiękowe: Ewa Skórska 
i Robert Tuszewski, fotosy: Robert Kubik; kur-
tyna: Filip Jakubik, dźwięk: Wojciech Nowicki, 
kamery: Robert Tuszewski, Sławomir Górzyń-
ski, Paweł Pluta. Wystąpili: NATALIA MAŁKIŃ-
SKA (Mała Nina, Przemawiający, babka Nina 
Prokofjewna), EMILIA FLORCZAK (Dorosła Nina, 
Sekretarka Ella, babka Anna Pawłowna), ALI-
CJA KRUK (Sąsiadka, Sekretarka Swieta, Listo-
noszka), WIKTOR BARGIEŁ (Wadim Pietrowicz 
Śmietana), JAKUB TOPOREK (Wasilij Cucykow), 
PATRYK JAGIEŁŁO (Wadim Nikołajewicz, Skwor-
cow, babka Angelina Stiepanowna), FILIP JAKU-
BIK (syn Sąsiadki, Anatolij).

EWA SKóRSKA

Spektakle wystawione zostały w GOK-u (Świetlicy) w Lesznie,  
przy ul. Szkolnej 10, dzięki życzliwości pani dyrektor Krystyny ziubińskiej. 
Słodkie czasoumilacze w przerwach przedstawień zapewniła  
cukiernia/kawiarnia „dwie Babeczki”, której serdecznie dziękujemy. 
Wszystkie nasze dotychczasowe dokonania można oglądać na 
 youtube.com, wpisując: „Biblioteka gimnazjum przedstawia”.
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W sobotę 8 kwietnia odbyły się derby gmi-
ny Leszno. Po trudnym meczu Partyzant 
Leszno pokonał Zaborowiankę Zaborów 
1:0. Zwycięskiego gola strzelił Mateusz 
Michalski, po podaniu od Piotra Wiśniew-
skiego. 

FOT. ARTUR SZYMCZYK

dobre starty 
lesznowskich 
lekkoatletów
W sobotę 8 kwietnia w Osuchowie koło 
Mszczonowa odbyły się Wiosenne Biegi 
Przełajowe LZS. Nasi biegacze, trenują-
cy przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym  
w Lesznie pod okiem Andrzeja Andryszczy-
ka, spisali się znakomicie zajmując czołowe 
lokaty. Ada Bany – 1. miejsce (400 m, 2007), 
Oliwia Sokół – 1. miejsce (600 m, 2005),  
Daria Bany – 1. miejsce (600 m, 2002). 

ZSP LESZNO

orlen warsaw 
games 
ORLEN WARSAW Games to impreza dla 
wszystkich tych, którzy chcą aktywnie spę-
dzić czas na świeżym powietrzu. Dlatego 
nie mogło na niej zabraknąć lekkoatletów 
z Leszna. Zespół Sportowo-Rekreacyjny 
reprezentowali: Daria Bany, Oliwia Sokół, 
Ola Sokół oraz Jakub Pawłowski. Organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji  dla 
dzieci i młodzieży w kategoriach szkół 
podstawowych i gimnazjów. Motto impre-
zy brzmiało „Sport przez zabawę”, jednak 
rywalizacja była jak zawsze zacięta.

ZSP LESZNO

aleksandra i Kacper
Stypendyści gminy Leszno Aleksandra 
Jeziorkowska i Kacper Sokołowski zajęli 
I miejsce w kategorii 12–13 G w Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego 
o Puchrar Wójta Gminy Lesznowola. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

derby gminy leszno



SPORT

18 marca 2017 r. w Zespole Szkół Publicz-
nych w Zaborowie odbył się XII Zaborow-
ski Turniej Tenisa Stołowego. Patronat 
nad turniejem objął Wójt Gminy Leszno 
Andrzej Cieślak, który ufundował również 
pamiątkowe puchary i medale dla zwycięz-
ców. Sponsorami nagród rzeczowych byli: 
Decathlon Targówek (6 bonów dla laure-
atów I miejsca) i Zespół Szkół Publicznych 
w Zaborowie (72 nagrody dla uczestników 
turnieju).

Rozgrywki sportowe odbywały się w 6 
kategoriach.

Turniej Tenisa

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Uczestnikom Zaborowskiego Turnieju Te-
nisa Stołowego za wspaniałą, sportową 
rywalizację i zapraszamy do rozgrywek 
w przyszłym roku!

ZSP ZABORóW

spośród 83 uczestników rozgrywek  
Komisja wyłoniła następujących 
zwycięzców:

szkoła podstawowa – dziewczęta
I miejsce – Aleksandra Sokół
II miejsce – Oliwia Sokół
III miejsce – Weronika Markiewicz

szkoła podstawowa – Chłopcy
I miejsce – Dawid Chłanda
II miejsce – Piotr Ziółkowski
III miejsce – Aleksander Miszczak

gimnazjum – dziewczęta
I miejsce – Andżelika Burakowska
II miejsce – Katarzyna Więcław
III miejsce – Katarzyna Pasierbik

gimnazjum – Chłopcy
I miejsce – Artur Dudkiewicz
II miejsce – Michał Milej
III miejsce – Adrian Giel

open – Panie
I miejsce – Justyna Więcław
II miejsce – Małgorzata Więcław
III miejsce – Renata Biedrzycka

open – Panowie
I miejsce – Marek Borowski
II miejsce – Artur Kietliński
III miejsce – Grzegorz Zimak
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W sobotę 8 kwietnia na boisku Zespołu 
Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie od-
był się turniej piłkarski dzieci z klas 1–3 
Szkoły Podstawowej „MAZOVIA CUP 
2017” pod patronatem Stowarzyszenia 
Gmin Zachodniego Mazowsza i Wójta 
Gminy Leszno.

mazoVia CuP 2017

Wszystkie dzieci otrzymały słody-
cze i napoje ufundowane przez firmę  
BioPlanet, zwycięzcy zostali nagrodzeni 
także pucharami, medalami i upominka-
mi z logo Gminy Leszno oraz czekoladami. 
Każda drużyna dostała grę planszową Jun-
gle Speed. Na zakończenie wszyscy mogli 
skosztować pysznej pizzy.

Imprezę prowadził Grzegorz Gładysz, 
który został nagrodzony przez Wójta Gmi-
ny Leszno pamiątkową tabliczką za promo-
cję piłki nożnej w gminie Leszno. Sędzio-
wał tradycyjnie na najwyższym poziomie 
Łukasz Trawiński, który zrezygnował z me-
czu ligowego na rzecz naszej imprezy. Za 
pomoc w organizacji wydarzenia dziękuję 
firmie BioPlanet, pracownikom Zespołu 
Sportowo-Rekreacyjnego, pracownikom 
urzędu gminy i wolontariuszom z Zespołu 
Szkół Publicznych w Lesznie.

EDYTA PRZYBYSŁAWSKA
DYREKTOR ZSR W LESZNIE

Nasi stypendyści Natalia Przyborska 
i Jakub Latoszek zdobyli I miejsce (na 
10 par) i awansowali do wyższej kla-
sy tanecznej E 2 kwietnia 2017 roku 
na Ogólnopolskim Turnieju „GD Dan-
ce Show Grand Prix Polska” w gminie 
Lesznowola.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za ko-
lejne sukcesy!

nasi stypendyści

W turnieju wzięło udział 6 drużyn: 
z Podkowy Leśnej, Błonia, Milanówka, 
Brwinowa, Michałowic i Leszna. Roz-
grywki prowadzono systemem „każdy 
z każdym”. Po zaciętej piłkarskiej walce 
w duchu „fair play” zwycięzcami zostały 
ex aequo zespoły z Michałowic i Brwino-
wa, trzecie miejsce przypadło drużynie 
z Podkowy Leśnej, czwarte – z Milanów-
ka, piąte – z Leszna, szóste zajęła druży-
na z Błonia. Filip Włodarczyk z Brwinowa 
został najlepszym zawodnikiem turnieju, 
a Maciej Sypniewski z Michałowic najlep-
szym bramkarzem.



Naszą pasją jest krzewienie sportu wśród 
dzieci i młodzieży, dlatego, z myślą o naj-
młodszych mieszkańcach gminy Leszno, 
Zespół Szkół Publicznych w Lesznie za 
pośrednictwem Unii Związków Sporto-
wych Warszawy i Mazowsza przystąpił 
do programu „Szkolny Klub Sportowy”, 
którego organizatorem jest Minister-
stwo Sportu i Turystyki. W ramach pro-
gramu powstały dwie grupy: pierwsza – 
zadedykowana wszystkim dziewczętom, 
które uwielbiają taniec oraz gimnastykę 
artystyczną, druga – stworzona z myślą 
o chłopcach z gimnazjum, ukierunkowa-
na na gry zespołowe. Koordynatorami 
akcji są nauczyciele: Ilona Grabarczyk 
i Filip Bąk.

W naszej szkole dużym zainteresowa-
niem cieszą się także zajęcia pozalek-
cyjne organizowane na pływalni ,,Orka” 
w Sochaczewie. W tym roku Wójt Gminy 
Leszno Andrzej Cieślak oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych Alina Stry-
czewska wyszli z inicjatywą zwiększenia 
częstotliwości wyjazdów. Dzięki temu 
od drugiego semestru szkolnego zajęcia, 
podczas których najmłodsze dzieci uczą 
się pływać, a młodzież doskonali swoje 
umiejętności pływackie, odbywają się 
w każdą sobotę. 

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem 
naszej szkoły i gminy jest przystąpienie 
do konkursu dofinansowanego z Minister-
stwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Sport 
dla wszystkich”. „Upowszechnianie sportu 
dzieci i młodzieży”. Dzięki tej inicjatywie 
w gminnych placówkach oświatowych 
(w Lesznie i w Zaborowie) ruszyły zajęcia 
sportowe z elementami gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej. Programem zosta-
ło objętych 120 uczniów. Zajęcia w Lesznie 
prowadzą nauczyciele: Ilona Grabarczyk, 
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Agnieszka Kacprzyk i Filip Bąk, w Zaboro-
wie są prowadzone przez Alinę Peryt. 

Cieszymy się, że dzięki współpracy wy-
żej wymienionych instytucji i zaangażowa-
niu wielu osób udało się wdrożyć w życie 
tyle prozdrowotnych projektów. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne starania okażą się 
owocne i zainspirują uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli do prowadzenia i promo-
wania zdrowego stylu życia.

ZSP LESZNO 



Gawartowa Wola 
walczy 

o si owni  
zewn trzn ! 

G OSUJ CODZIENNIE NA STRONIE: 

NESTLEPORUSZA.PL/GLOSOWANIE/GLOS/204 

Do 30 czerwca trwa ogólnopolskie 
g osowanie internetowe. Si ownie wygraj  
te gminy, które zdob d  najwi cej g osów 

w swoim województwie. 

Nestlé poRusza Polsk

Gmina Leszno g osuje 
na Gawartow  Wol ! 


