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Kalendarium wydarzeń gminy leszno
MARZEC
18 marca soBoTa – Koncert z okazji dnia Kobiet pod Patronatem Wójta Gminy Leszno  
w Świetlicy w Lesznie, przy ul. Szkolnej 10. Start: godz. 17.00. Wystąpią Janusz Blecharz oraz 
zespół A MY TACY.

18 marca soBoTa – zaborowski Turniej Tenisa stołowego w Zespole  Szkół  Publicznych 
w Zaborowie. Rozgrywki prowadzone będą w sześciu kategoriach: dziewczęta szkoły pod-
stawowej, chłopcy szkoły podstawowej, dziewczęta gimnazjum, chłopcy gimnazjum, open 
panie,  open  panowie.  Zapisy  od  9.00  do  10.00.  Turniej  rozgrywany  będzie w  godzinach 
10.00–13.00. Serdecznie zapraszamy.

21 marca wToreK – ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pod patronatem Wójta 
Gminy Leszno „My się zimy nie boimy”  oraz spektakl dla dzieci pt. „Przyjaciele” w wyko-
naniu Grupy Teatralnej Duet. Zaprasza organizator konkursu – Biblioteka Publiczna Gminy 
Leszno. Biblioteka w Lesznie przy ul. Polnej 22 A, godz. 15.30.

KwieCień
1 kwietnia soBoTa – Powitanie wiosny – rodzinne budowanie budek lęgowych dla ptaków. 
Szczegółowe informacje o wydarzeniu będą dostępne na stronie gminy www.gminaleszno.pl  
oraz na Facebooku – facebook.com/gminaleszno.
8 kwietnia soBoTa – mazoVia CuP leszno 2017 – Turniej piłki nożnej dla dzieci i mło-
dzieży.
8 kwietnia soBoTa – warsztaty z tworzenia dekoracji wielkanocnych w Bibliotece w Lesz-
nie, w godzinach 10.00–11.30. Zapraszamy młodzież i dorosłych.

MAJ
13 maja soBoTa – Cross z historią w tle. Wyjątkowa impreza sportowo-historyczna, która od-
będzie się w malowniczej scenerii Puszczy Kampinoskiej. Gościniec Julinek, godz. 8.00–16.00.
W programie: IV Bieg Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK – 10 km, inscenizacja historycz-
na, małe biegi dziecięce, kawiarenka kombatancka, pokazy broni, wystawa prac malarstwa 
śp. kpt. Tadeusza Budzyńskiego, żołnierza AK i wiele innych! Więcej informacji www.cros-
szhistoria.pl. Zapraszamy całe rodziny!

Pomysł organizacji imprezy biegowo-historycznej Cross z historią w tle zrodził się z potrzeby 
przywołania zapomnianej historii pełnej heroicznych czynów i postaw żołnierzy Grupy Kampinos 
Armii Krajowej. Edyta Przybysławska

20 maja soBoTa – majówka zaborowska – impreza integrująca środowisko lokalne, orga-
nizowana przez Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie. Wydarzenie jest dobrą okazją do po-
znania szkoły w Zaborowie, zaprezentowania talentów uczniów, zaangażowania nauczycieli 
i rodziców orazi 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. Zlot odbywa się na parkingu przy Ze-
spole Szkół Publicznych w Lesznie, przy ul. Leśnej 13.
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Podsumowanie akcji 
usuwania azbestu
W 2016 r. usuwaniem azbestu z te-
renu  gminy  Leszno  zajmowała  się 
firma PHU ,,PIOTR” Piotr Jaczyński, 
która ma stosowne uprawnienia. 
W  ciągu  trwania  umowy  firma 

przeprowadziła  demontaż  eternitu 
z  4  obiektów,  a  z  24  posesji  ode-
brała  odpady  zawierające  azbest. 
Na  składowisko odpadów z  terenu 
naszej  gminy  przetransportowano 
łącznie  3950  m2  wyrobów  azbe-
stowych,  w  tym  485 m2  stanowiły 
pokrycia dachowe z eternitu zdjęte 
przez firmę, 3465 m2 – eternit ode-
brany od mieszkańców, którzy zdjęli 
go  we  własnym  zakresie  w  latach 
ubiegłych.
Mieszkańcy  nie  ponosili  żadnych 

kosztów  związanych  z  usuwaniem 
azbestu. Przedsięwzięcie zostało sfi-
nansowane w 85% (tj. 11 259,72 zł) 
przez Wojewódzki  Fundusz  Ochro-
ny  Środowiska  i  Gospodarki  Wod-
nej  w  Warszawie  oraz  w  15%  (tj. 
1987,02 zł) z budżetu gminy Leszno. 
Całkowity koszt usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gmi-
ny w  2016  r. wyniósł  13  246,74  zł  
brutto. Akcja usuwania azbestu bę-
dzie kontynuowana w tym roku. 

AGNIESZKA KOTOWSKA

W związku z licznymi zmianami wprowadzanymi do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dane zawarte w tej ewidencji stanowią podstawę do ustalania wymiaru 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Podatnicy mają obowiązek składać informacje o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych na odpowiednich formu-

larzach: 
•  „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1” (z załącznikami), 
•  „Informacja o gruntach IR-1” (z załącznikami), 
•  „Informacja o lasach IL-1” (z załącznikami),
które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno – www.leszno.bipgminy.pl w zakładce „Poradnik interesanta” – „Podatki 
i opłaty lokalne” oraz w Urzędzie Gminy Leszno (pokój nr 10). Informacje te należy składać zawsze, gdy zaistnieją okoliczności wpływające na 
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, należą do nich między innymi: zmiany klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów i bu-
dynków, zakup lub sprzedaż nieruchomości oraz wybudowanie lub rozbiórka budynku. O zmianach należy poinformować urząd w terminie  
14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezłożenia stosownych dokumentów przez właściciela nieruchomości pomimo zaistniałego obowiązku otrzymuje on we-

zwanie przypominające o tej konieczności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 5 Ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 2 Ustawy o podatku leśnym.                       UG LESZNO

ustalanie wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

umowa o dofinansowaniu budowy parkingu P&r 
w zaborowie podpisana
W styczniu tego roku została zawarta umowa między Gminą Leszno a Województwem Ma-
zowieckim o dofinansowanie  projektu Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno. Sza-
cowana wartość  inwestycji  to blisko 680 000 zł, z czego 543 999,99 zł wyniesie wsparcie 
unijne.
Projekt obejmuje budowę parkingu przy skrzyżowaniu ulic  Jana Kujawskiego  i Stołecznej 
w Zaborowie. W ramach zadania powstaną wykonane z kostki betonowej  i ekokratki sta-
nowiska postojowe dla samochodów osobowych (52) oraz miejsca postojowe dla rowerów 
(40). Teren będzie ogrodzony i monitorowany.

UG LESZNO

Budowa kanalizacji we wsi zaborówek
W dniu 6 lutego 2017 roku Gmina Leszno podpisała umowę z firmą SANTRO Jacek Troja-
nowski o wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsi Zaborówek. Projekt zakłada wy-
konanie ponad 3,5 km sieci dla ulic: Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej oraz 
ponad 2 km przyłączy wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Wartość robót brutto 
wyniesie 1 778 372,83 zł. Gmina Leszno wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. UG LESZNO

Przebudowa ulicy Fabrycznej
W lutym tego roku rozstrzygnięto przetarg na zadanie pod nazwą Przebudowa ulicy Fabrycz-
nej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie. Wykonawcą robót budowlanych 
będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.
 Na odcinku o długości 500 m (od ulicy Błońskiej do skrzyżowania z ulicą Polną) w granicach 
pasa drogowego zostaną przebudowane chodnik  i  jezdnia oraz powstanie ścieżka dla ro-
werzystów o szerokości 2 m. Przebudowa ulicy Fabrycznej będzie wymagała ponadto robót 
takich jak: wykonanie nowego systemu odwodnienia, który obejmie wpusty uliczne, przy-
kanaliki i komory retencyjno-rozsączające; przeniesienie słupów energetycznych; przebudo-
wa napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicy; wykonanie rowów odparowalnych. 
W celu dostosowania ulicy do wymogów związanych z przepisami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego zamontowane zostaną poziome i pionowe elementy BRD, powstaną przejścia 
dla pieszych i progi zwalniające oraz zostanie wybudowana zatoka dla autobusów.
Dzięki przebudowie ulica Fabryczna zyska nie tylko na podwyższeniu parametrów technicz-
nych, ale również na estetyce oraz komforcie i bezpieczeństwie użytkowników ruchu. Zgod-
nie z umową prace budowlane potrwają do 15 września 2017 roku. UG LESZNO
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W dniu 28 grudnia 2016 roku odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Lesz-
no, na której podjęto następujące uchwały:
•   Uchwała Nr XXIX/169/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Leszno na lata 2017–2024;
•   Uchwała Nr XXIX/170/2016 w sprawie Uchwały Budżetowej Gmi-

ny Leszno na rok 2017;
•   Uchwała Nr XXIX/171/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżeto-

wej Gminy Leszno na rok 2016;
•   Uchwała Nr XXIX/172/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydat-

ków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dnia 24 stycznia 2017 roku odbyła się XXX sesja Rady Gminy Leszno, 
zwołana na wniosek wójta w trybie nadzwyczajnym, na której pod-
jęto niżej wymienione uchwały:
•   Uchwała Nr XXX/173/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017–2024;
•   Uchwała Nr XXX/174/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżeto-

wej Gminy Leszno na rok 2017;
•   Uchwała Nr XXX/175/2016 w sprawie zaciągnięcia długotermi-

nowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Podczas XXXI sesji Rady Gminy Leszno 22 lutego podjęte zostały na-

stępujące uchwały: 
•   Uchwała Nr XXXI/176/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej na lata 2017–2024,  
•   Uchwała Nr XXXI/177/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżeto-

wej Gminy Leszno na rok 2017;  
•   Uchwała Nr XXXI/178/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;  
•   Uchwała Nr XXXI/179/2017 w sprawie określenia kryteriów re-

krutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pu-
blicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej 
szkole podstawowej; 

•   Uchwała Nr XXXI/180/2017 w sprawie określenia kryteriów rekruta-
cji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów nie-
zbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leszno 
z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;

•   Uchwała Nr XXXI/181/2017 w sprawie wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 
publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;  

•   Uchwała Nr XXXI/182/2017  w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2017;  

•   Uchwała Nr XXXI/183/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Leszno.

 

z PraC rady gminy leszno 

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno: www.leszno.bipgminy.pl UG LESZNO

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wprowa-
dza nowy ustrój szkolny, który będzie obowiązywać od 1 września 
2017 roku.
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 roku 
każda sześcioletnia szkoła podstawowa  przekształci  się w ośmio-
letnią  szkołę  podstawową,  a  gimnazja  zostaną  zlikwidowane 
poprzez wygaszenie. W przypadku gdy  likwidowane gimnazjum 
wchodzi w  skład  zespołu  szkół, w  którym  jest  tylko  gimnazjum 
i szkoła  podstawowa, zespół ten przekształca się w ośmioletnią 
szkołę podstawową. W naszej gminie szkoły podstawowe  i gim-
nazja działają wyłącznie w takich zespołach.
22  lutego  podczas  sesji    Rady  Gminy  Leszno,  została  podjęta 
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Od 1 września 

reforma oświaty w gminie leszno
2017 roku w gminie Leszno będą funkcjonowały dwie ośmiolet-
nie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego 
w Lesznie i Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Za-
borowie. W każdej z tych szkół klasy dotychczasowych gimnazjów 
będą prowadzone aż do zakończenia nauki przez uczniów, którzy 
w  roku  szkolnym 2017/2018 będą uczniami  II  klasy gimnazjum, 
a  w  roku  szkolnym  2018/2019  będą  uczniami  III  klasy  gimna-
zjum.
Obwody szkół podstawowych nie uległy zmianie. Dla klas dotych-
czasowych  gimnazjów  zachowane  zostały  obwody,  które  były 
ustalone dla tych gimnazjów.
Z dniem 1 września 2017 roku cały zasób kadrowy i majątkowy li-
kwidowanych w naszej gminie gimnazjów zostanie przekazany na 
potrzeby zadań oświatowych ośmioletnich szkół podstawowych.

UG LESZNO 

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez ze-
zwolenia* wycinać drzewa lub krzewy, które rosną na ich posesjach.
Zezwolenie na wycinkę krzewów nie jest wymagane, gdy: 
– rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, 
– rosną w skupisku o powierzchni 25 m2.
Pozostali  właściciele  nieruchomości  (przedsiębiorcy,  firmy,  spół-
dzielnie, zarządy dróg, jednostki samorządu terytorialnego, itp.) są 
zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, 
jeżeli jego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 
–  100 cm w przypadku  topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego i platanu klonolistnego,

–  50 cm w przypadku pozostałych drzew.

*Zezwolenie wymagane jest, gdy:
–  drzewa i krzewy rosną na posesjach znajdujących się na obszarach 
objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego 
albo rezerwatu przyrody.

Mieszkańcy miejscowości:  Julinek,  Kępiaste,  Łubiec  i  Roztoka  po-
winni uzyskać zgodę wójta.

WYŻEJ  WYMIENIONE  ZMIANY  NIE  DOTYCZĄ  USUWANIA  DRZEW 
LUB KRZEWÓW ROSNĄCYCH  W LASACH W ROZUMIENIU USTAWY 
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 r. O LASACH.

wycinka drzew



W grudniu odbył się w Łubcu Rodzinny Rajd Mikołajowy po Puszczy Kampinoskiej. 
W czasie spaceru leśnymi szlakami każdy z uczestników mógł poznać zwyczaje bożonaro-

dzeniowe pochodzące z różnych zakątków świata. Chętni losowali informację, którą dzielili 
się z pozostałymi. Rajd leśnymi szlakami poprowadziła Katarzyna Mikrut, przewodnik KPN. 
W świetlicy w Łubcu na strudzonych piechurów czekał staropolski poczęstunek – pajda 

chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz ciepłe napoje. W świetlicy odbyły się także 
warsztaty plastyczne, których uczestnicy wykonywali barwne ozdoby choinkowe oraz szopki 
z naturalnych surowców. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Mandes wraz z Jackiem Sta-
chem, Michałem Olaskiem i Krystyną Widyńską.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminne świetlice, Zespół Sportowo-Rekreacyj-

ny w Lesznie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy 
Leszno.

STANISŁAWA RZYMKA
FOT. BOŻENA SULIK, EDYTA PRZYBYSŁAWSKA

rodzinny rajd mikołajowy

Ten rok był nasz!
Dnia 21 stycznia gimnazjaliści z Zespołu Szkół Publicznych z Leszna wzięli udział w XIII Mię- 
dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
W płochocińskim gimnazjum jak zawsze panowała miła i gościnna atmosfera. Nasi ucznio-

wie zaprezentowali utwory w dwóch kategoriach – recytacja i piosenka poetycka. Otrzymali-
śmy dwa pierwsze miejsca i trzy wyróżnienia. Najlepszym w kategorii recytacja został Michał 
Graczykowski z klasy III c, prezentujący utwory: Dziwni letnicy K.I. Gałczyńskiego oraz Szkielet 
jaszczura Wisławy Szymborskiej. W kategorii piosenka poetycka zatriumfował Stanisław Sen-
der, uczeń III c. Wykonał pieśń Jacka Kaczmarskiego Jałta.  Ponadto za recytację wyróżniono 
Alicję Kruk, Aleksandrę Zientarską i Maksyma Sujkowskiego, również uczniów III c. Nad przy-
gotowaniami czuwała nauczycielka języka polskiego Sylwia Walicka. 
Laureatom i wyróżnionym gratulujemy, życzymy kolejnych udanych prezentacji umie-

jętności recytatorskich i wokalnych.
ZSP LESZNO

Dnia 22 stycznia na terenie Parku Rozrywki 
Julinek zorganizowano szósty Rajd Narciarski  
Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. 
W  imprezie wzięło udział około 150 nar-

ciarzy  i miłośników nordic walking  z gminy 
Leszno,  z  terenu  naszego  powiatu,  a  także 
z sąsiednich powiatów i z Warszawy. Z uwa-
gi  na  niewielką  ilość  śniegu  organizatorzy 
wyznaczyli  trasę  o  długości  5,5  km,  która 
przebiegała szlakiem turystycznym KPN. Dla 
amatorów  wspólnego  biegania  zorganizo-
wano  wypożyczalnię  sprzętu  narciarskiego 

tronatem  honorowym.  Obecni  byli  także: 
Dyrektor  Kampinoskiego  Parku  Narodowe-
go Mirosław Markowski i Prezes Spółki ZPR 
Express Marek Kamiński.
Tematyka  rajdu  nawiązywała  do  boha-

terów  sprzed  154  lat,  którzy  podjęli  próbę 
przywrócenia  Polsce  niepodległości.  O  hi-
storycznych  wydarzeniach  przypominał  za-
inscenizowany obóz powstańców, z którego 
co pewien czas dochodziły odgłosy wystrza-
łów z broni czarnoprochowej. 
Głównym organizatorem imprezy był Po-

wiat  Warszawski  Zachodni,  przy  wsparciu 
między innymi: gminy Leszno, Zespołu Spor-
towo-Rekreacyjnego w  Lesznie,  Parku  Roz-
rywki Julinek i KPN-u.

TEKST I FOT. MARCIN ŁADA

6. rajd szlakiem Powstańców styczniowych

oraz  ciepły posiłek  i  gorące napoje. Wśród 
biegaczy  panowała  doskonała  atmosfera. 
Aktywność  fizyczna  gwarantuje  przecież 
zdrowie i dobre samopoczucie.
Na starcie obecni byli przedstawiciele sa-

morządów powiatu warszawskiego zachod-
niego  i  gminy  Leszno:  starosta  Jan Żychliń-
ski (który uczestniczył aktywnie w imprezie 
sportowej),  wicestarosta  Paweł  Białecki 
i wójt  Andrzej  Cieślak,  który  objął  rajd  pa-
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sukces ucznia
Uczeń  III  klasy  Gimnazjum  w  Lesznie  Stani-
sław Sender dotarł do etapu wojewódzkiego 
kuratoryjnego  konkursu wiedzy  o  społeczeń-
stwie. Tematem przewodnim konkursu w roku 
szkolnym 2016/2017 był system ochrony praw 
człowieka. Na wszystkich etapach uczeń wyka-
zał się wiadomościami i umiejętnościami doty-
czącymi tego tematu. 
Celem konkursu było między innymi kształ-

towanie tożsamości narodowej  i postaw pa-
triotycznych młodego pokolenia Polaków. 

Gratulujemy Stanisławowi sukcesu.
ZSP LESZNO
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dzień Babci i dziadka 
w szkole w lesznie
W dniu 20 stycznia 2017 r. klasa II b bar-
dzo  uroczyście  obchodziła  Dzień  Babci 
i Dziadka. Zaproszeni goście licznie przy-
byli do naszej szkoły. Dzieci słowami po-
etów przypomniały Babciom i Dziadkom, 
jak bardzo ich kochają, a także jak dziad-
kowie są ważni w życiu swoich wnucząt. 
Po odśpiewaniu „100 lat” uczniowie ob-
darowali gości własnoręcznie wykonany-
mi  upominkami  i  mocno  ich  ucałowali. 
Po życzeniach wszyscy zostali zaproszeni 
na pyszne słodkości przygotowane przez 
mamy.
Dziadkowie wraz z wnukami mieli oka-

zję  wziąć  udział  w  zabawach  i  konkur-
sach. Poradzili sobie doskonale i wykazali 
się ogromnym poczuciem humoru. 
 Jeszcze raz życzymy Babciom i Dziadkom 
dużo zdrowia i uśmiechu na każdy dzień.

ZSP LESZNO

dzień Babci i dziadka w przedszkolu w zaborowie
Babci i Dziadka, przyznać to trzeba, 
każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana.  
Przez wszystkie dzieci jest szanowana.
Dają nam w życiu wiele radości,  
nigdy nie szczędzą dla nas miłości.

W  mroźny,  styczniowy  dzień  Publiczne 
Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej 
w Zaborowie miało  zaszczyt przywitać bar-
dzo szczególnych gości. Są bowiem w tym zi-
mowym czasie dwa takie dni, kiedy każdemu 
robi się cieplej na sercu. To święto naszych 
kochanych  Dziadków.  Dzień  Babci  i  Dziad-
ka  to  ważne  wydarzenie  w  życiu  każdego 
przedszkolaka.  Dzieci  ze  wszystkich  grup 
podziękowały  swoim  Babciom  i  Dziadkom 
za  opiekę,  ciepło  i  bezwarunkową  miłość, 
prezentując bogaty  i urozmaicony program 
artystyczny.  Przedszkolaki  pięknie  recyto-
wały  wiersze,  śpiewały  piosenki,  a  dzieci  

z grup V  i VI  zabrały wszystkich  raz  jeszcze 
w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, 
wystawiając  piękne  jasełka.  Nie  zabrakło 
również  tańców  oraz  słodkiego  poczęstun-
ku.  Wszyscy  Dziadkowie  zostali  obdaro-
wani  pięknymi  prezentami  wykonanymi 
przez dzieci. Na twarzach gości malował się 
uśmiech,  który  niejednokrotnie  przeplatał 
się  ze  łzami  wzruszenia.  To  był  wyjątkowy 
dzień, który długo będziemy pamiętać.

Dziś słoneczko jasno świeci,  
zima biała śpiewa

A z przedszkola przedszkolaki  
składają życzenia

Wszystkim BABCIOM,  
Wszystkim DZIADKOM,
zdrowia, pomyślności,  

uśmiechów na co dzień
I DUŻO RADOŚCI!

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

Bal Babci i dziadka w Świetlicy w lesznie
27 stycznia w Świetlicy w Lesznie Babcie i Dziadkowie świętowali swój dzień. zabawę 
zorganizowaną przez Koło nr 5 Emerytów  i Rencistów poprowadził didżej. W trakcie 
imprezy zostali wybrani królowa i król parkietu. Doskonały klimat imprezy sprawił, że 
spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych. Członkowie koła z Leszna serdecznie 
zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego spędzania czasu. Kontakt 608 391 091

mikołajkowa loteria Fantowa
W grudniu 2016 roku w naszej szkole odbyła się trzecia loteria na rzecz niesienia pomocy chorym dzieciom. W listopadzie uczniowie 
zbierali książki, gry i zabawki z przeznaczeniem na fanty w loterii. W dniach 6 i 7 grudnia uczennice klas starszych pod opieką nauczy-
cielek i jednej z mam prowadziły loterię. Dziewczynki i chłopcy z naszej podstawówki tłumnie uczestniczyli w przedsięwzięciu i nabyli 
500  losów. Razem zebrano kwotę 2018,20 zł. Pieniądze zebrane w  loterii przeznaczono dla Nataniela Matusiaka, podopiecznego 
Fundacji Zdążyć z Pomocą, w kwocie 1009,10 zł oraz dla Mateusza Dominika, podopiecznego Fundacji Spełnionych Marzeń, w kwocie 
1009,10 zł. Dziękujemy Wszystkim za okazaną wrażliwość i hojność. Pomagajmy i uczmy pomagać.  ZSP LESZNO
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…Był raz bal, na sto par, 
pani wodzirej wprost szalała po sali. 
Wszyscy śpiewali, tańcząc walca 
– walczyka parami…

w karnawale same bale

Karnawał to fantastyczny czas zabawy, tańca i śpiewu – nie tylko dla 
dorosłych, ale i dla najmłodszych. Dzieci z Publicznego Przedszko-
la Przyjaciół  Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie długo  czekały na 
bal karnawałowy, wiązał się on bowiem z możliwością wcielenia się 
w ulubioną postać bajkową lub w superbohatera. 

W dniu 2 lutego od samego rana drzwi przedszkola przekraczały zna-
ne i barwne postacie. Salę balową szybko wypełniły wróżki, królew-
ny, piraci, rycerze, policjanci i Spider-mani – nie sposób zliczyć i wy-
mienić wszystkich przybyłych gości. Pięknie przebrane przedszkolaki 
z dumą prezentowały kolorowe i wymyślne stroje, a skoczna i wesoła 
muzyka zachęcała do tańca. Wspólna zabawa przyniosła wiele rado-
ści naszym wychowankom, a to było głównym celem balu.
Dziękujemy dzieciom  i  rodzicom za zaangażowanie w przygoto-

wanie pięknych strojów. 
JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

warsztaty plastyczne 
W naszej szkole 15 grudnia 2016 roku odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których rodzice razem z dziećmi wykonywali ozdoby 
bożonarodzeniowe. W spotkaniu wzięła udział bardzo  liczna grupa rodziców  i uczniów klas pierwszych, drugich  i  trzecich. Podczas 
warsztatów  malowaliśmy obrazy na brzozowych plastrach, wykonywaliśmy anioły z papieru i korali, skręcaliśmy krepinowe choinki, 
sklejaliśmy ażurowe gwiazdy, figurki z masy solnej ozdabialiśmy ziarnami, nasionami i cekinami. Podczas spotkania powstały  piękne, 
różnorodne ozdoby. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie, aktywny udział w zajęciach i zaangażowanie. Po-
dziwiamy naszych uczniów za wytrwałość, cierpliwość i kreatywność. ZSP LESZNO

Pierwsze spotkanie Klubu Seniora w Zaborowie odbyło się 8 mar-
ca. Obecne były same panie, celebrowałyśmy Dzień Kobiet. Każda 
z uczestniczek przyniosła ze sobą jakiś smakołyk wykonany samo-
dzielnie. Spotkanie trwało 2,5 h, w luźnej i wesołej atmosferze bar-
dzo szybko minęło. Oprócz comiesięcznych wyjazdów do Kina Bajka 
w Błoniu mamy zamiar organizować wyjazdy na spektakle teatral-
ne, operetki  i musicale, a  także spacery  lub spotkania dyskusyjne 
przy kawie i herbacie.                                                                  KAJA KATA

Klub seniora w zaborowie



8 INFORMAC JE

gminne „Ferie 2017”
Zimową  akcję  kulturalno-rekreacyjną 
„Ferie  2017”  rozpoczęliśmy  od  atrakcji 
teatralnych. W  Świetlicy  w  Lesznie  obej-
rzeliśmy spektakl w wykonaniu Teatru Ma-
ska  z Krakowa pt.  „Pod  starym Wawelem 
przygód  bez  liku”.  Przedstawienie  było 
pełną  humoru  opowieścią  o  tym,  że  każ-
demu należy dać drugą szansę. Widowisko 
obejrzało ponad sto osób – przedszkolaki, 
dzieci  uczestniczące  w  akcji  oraz  indywi-
dualni  widzowie,  którzy  skorzystali  z  na-
szego  zaproszenia.  Po  spektaklu  wszyscy 
mogli  uczestniczyć w  animacjach  teatral-
nych  pt.  „Tropem  rycerskiej  przygody” 
i tym samym przenieść się w świat rycerzy 
i księżniczek.

Dla kinomanów zorganizowaliśmy dwa wy-
jazdy do kina. Na film „Był sobie pies” udaliśmy 
się  do  Cinema  City  w  Warszawie,  animację 
„Lego Batman” obejrzeliśmy w CK w Błoniu.
Spotkania  z muzyką były urozmaiceniem 

gier  i  zabaw w  sali.  Pod  okiem  instruktora 
dzieci poznały podstawy gry na  instrumen-
tach klawiszowych i smyczkowych. 
Na zakończenie ferii, skorzystaliśmy z zapro-

szenia kierownictwa ŚDS w Łubcu na warszta-
ty rękodzielnicze. Każdy uczestnik zajęć mógł 
własnoręcznie wykonać rekwizyty karnawało-
we, które przydały się później na balu przebie-
rańców. W programie balu były tańce, zabawy 
i konkursy taneczne oraz słodki poczęstunek. 
Była to nie lada atrakcja dla dzieci i młodzieży.
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

KRYSTYNA ZIUBIŃSKA

Jedną z atrakcji tegorocznych ferii w naszej gminie były zajęcia spor-
towo-edukacyjne zorganizowane przez Starostwo Powiatu Warszaw-
skiego  Zachodniego  i  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy 
w Lesznie.
Wśród zajęć przygotowanych dla dzieci znalazły się nauka jazdy 

na nartach biegowych, przejażdżki wozem konnym po puszczy i na-
uka indyjskiej gry carrom. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Starych Babicach pokazali dzieciom, jak pracują psy tropiące, i za-
prezentowali sprzęt policyjny.
Tegoroczna akcja „Zima w lesie 2017”, związana z feriami zimowymi 

dzieci i młodzieży z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, cieszy-
ła się dużym powodzeniem. Wzięło w niej udział ponad 900 uczniów. 
Dzieci z naszej gminy uczestniczyły w zajęciach 16 i 17 lutego.

Tekst i fot. M.Ł.

Ferie w gościńcu Julinek
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20 stycznia 2017 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły 
im.  Powstańców  1863  Roku.  Akademia  rozpoczęła  się wprowadze-
niem  pocztu  sztandarowego  i  odśpiewaniem  hymnu  państwowe-
go.  Następnie  dyrektor  Liliana  de  Vacqueret  przypomniała  historię 
powstania szkoły i nadania jej imienia oraz dokonała otwarcia II Fe-
stiwalu  Pieśni  Powstańczej. Uczniowie  każdej  klasy  ciekawie  zapre-
zentowali  pieśni z okresu powstania styczniowego: Sygnał, Żołnierz 
idzie od Krakowa, Polska powstaje, Jak to na wojence ładnie, Marsz 
strzelców, Ostatni mazur, Kolęda 1863, Marsz zuchów, Pieśń młodej 
wiary, Marsz Żuawow, Śpiew chłopców polskich z r. 1863. Wykona-
nie utworów oceniała trzyosobowa komisja, która przyznała nagrody 
Grand Prix oraz wyróżnienia w trzech kategoriach. W kategorii klas 
I–III szkoły podstawowej nagrodę zdobyli uczniowie klasy III b, zaś wy-
różnienie klasy III a. W kategorii klas IV–VI nagroda trafiła do klasy V b, 
a wyróżnienie do klasy VI a. W kategorii klas gimnazjalnych nagrodzo-
no klasę I, wyróżniono klasę III b. Uczniowie otrzymali pamiątkowe 
puchary i dyplomy. Uroczystość zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu 
szkoły i wyprowadzeniem pocztu sztandarowego. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim uczniom, wychowawcom, rodzicom i organizatorom 
za zaangażowanie w przygotowanie tej pięknej uroczystości.
O historii szkoły można przeczytać na stronie www.szkolazaborow.org

ZSP ZABORÓW

Święto Patrona szkoły Podstawowej 
w zaborowie

Zapraszam  serdecznie  wszystkich,  którzy 
chcieliby schudnąć, przytyć, a może zmienić 
swój styl odżywiania. Każdy moment nasze-
go życia jest dobry, aby wprowadzić zdrowe 
nawyki żywieniowe, a tym samym poprawić 
swoje  samopoczucie  fizyczne,  co  wiąże  się 
z poprawą kondycji psychicznej. Dlatego za-

praszam wszystkich, bez względu na wiek, na 
miłą rozmowę, w trakcie której postaram się 
zachęcić  do  wprowadzenia  kilku  zdrowych 
zmian  w  codziennym  odżywianiu.  Badania 
naukowe wskazują, że sekret ładnej sylwetki 
zależy w prawie w 80% od diety, a w 20% od 
naszej aktywności fizycznej. Wyniki wielu ba-

dań dowodzą  także,  że dzięki odpowiedniej 
diecie  możemy  pokonać  niektóre  choroby. 
Nie czekaj więc dłużej i zacznij zdrowo żyć.
Zapraszam! 

BOŻENA
Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka 

i Dietetyki SGGW

Bezpłatne porady dietetyczne w Świetlicy w zaborowie

drodzy wŁaŚCiCiele Czworonogów,
zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do zabiegów sterylizacji zwierząt 
domowych. 
Jeśli sterylizujesz swojego pupila, zapobiegasz:
–  bezdomności: nie każdy zwierzak trafia w dobre ręce, część z nich jest porzu-
cana i kończy życie w schronisku,

– nowotworom narządów rodnych i ropomaciczu (między innymi),
– ciągłym ucieczkom, które często kończą się pod kołami samochodów.

Namawiamy  również  do  elektronicznego  znakowania  zwierząt.  Zachipowane 
psy szybciej wracają do domu! 
Ten rodzaj usługi jest całkowicie nieodpłatny.

W 100% pokrywamy także usypianie ślepych miotów psów i kotów wraz z uty-
lizacją zwłok.
Akcja trwa cały rok lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Aby skorzystać z programu, zapraszamy do urzędu gminy (pok. 23) po zaświad-
czenie na dofinansowanie do zabiegów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22 725 80 05 w. 109
SYLWIA SKOWROŃSKA
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W  niedzielę  15  stycznia  odbył  się  25.  Fi-
nał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy. 
Gmina Leszno z WOŚP zagrała już po raz 15. 
W tym roku odbyły się dwie imprezy – w Lesz-
nie i w Zaborowie. Razem udało się zebrać 51 
586 złotych, 25 euro i 5 dolarów australijskich. 
Zbiórce  pieniędzy  towarzyszyły  różnorodne 
atrakcje. Nie mogło zabraknąć między innymi 
występów artystycznych w wykonaniu dzieci 
i młodzieży z naszej gminy. Darczyńcom bar-
dzo dziękujemy za hojność, a wolontariuszom 
i organizatorom za poświęcony czas i wielkie 
zaangażowanie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali  się  w  przygotowanie  impre-
zy w Lesznie:
sponsorom: Wójtowi  Gminy  Leszno  Panu 
Andrzejowi  Cieślakowi,  Radzie  Gminy  Lesz-
no, Firmie Sprint Air, Panu Jakubowi Jabłoń-
skiemu,  Pani  Iwonie  Lewandowskiej,  Świe-
tlicy  w  Lesznie,  Środowiskowemu  Domowi 
Samopomocy  w  Łubcu,  Firmie  Explopedia 
z  Grądów,  Studiu  Tatuażu  „Venom  Tattoo” 
z  Płocka,  OSP  Leszno,  Bibliotece  Publicznej 
Gminy Leszno, Kawiarni Dwie Babeczki, Księ-
garni Agrafka, Cateringowi „Kuch-Dar” z Bło-
nia, Pani Dorocie Góreckiej – Radnej Powiatu 
Warszawskiego  Zachodniego,  Pani  Grażynie 
Falkowskiej – Radnej Gminy Leszno, Państwu 
Annie  i Rafałowi Szpinalskim, Pani Barbarze 
Pilińskiej,  Pani  Elżbiecie Wolskiej,  Panu  Sła-
womirowi Modzelewskiemu, Pani Małgorza-
cie  Lanocie,  Panu Michałowi Wołyńskiemu, 
Pani Lili Morkowskiej, Panu Marcinowi Man-
desowi, Pani Alicji Kuczyńskiej, Pani Agniesz-
ce Tarkowskiej, Pani Ewie Grot – Radnej Gmi-
ny Leszno, Oli Jeziorkowskiej. 

wolontariuszom: Gabrieli Krupie, Julii Hału-
bickiej,  Jakubowi  Rybarczykowi, Mai  Rybar-
czyk,  Szymonowi  Chłystowskiemu,  Wiktorii 
Górniak,  Andrzejowi  Kroczewskiemu,  Ra-
fałowi  Bartczakowi,  Mikołajowi  Nalewajce, 
Sebastianowi  Michalskiemu,  Hubertowi  Ja-
czyńskiemu,  Gabrieli  Hebie,  Natalii  Strąkie-
wicz,  Emmanuelowi  Trojanowskiemu,  Igo-
rowi  Lubańskiemu,  Weronice  Ploch,  Natalii 
Szymańskiej,  Klaudii  Cendrowskiej,  Oliwii 
Kucharskiej, Michałowi Mandesowi. 
artystom: Grupom baletowej i tańca hip-hop 
ze Studia tańca TWIST, Formacjom tańca to-
warzyskiego FLEXI DANCE, grupom artystycz-

leszno

nym  z  Publicznego  Przedszkola  im.  Leśnych 
Skrzatów w Lesznie i Publicznego Przedszkola 
Przyjaciół  Puszczy  Kampinoskiej  w  Zaboro-
wie, gitarzystom ze Świetlicy w Lesznie, Łódz-
kiej Rewii Pół żartem pół serio, Grupie arty-
stycznej BEST. 
Dziękujemy  wszystkim  ludziom  dobrej 

woli  za  szczodre  serca  i  ofiarność  oraz  du-
chowe wsparcie  naszej  lokalnej  inicjatywy, 
która  od  wielu  lat  służy  najbardziej  po-
trzebującym  chorym  dzieciom  i  seniorom. 
Z  gorącymi  pozdrowieniami  dla wszystkich 
fanów WOŚP ORGANIZATORZY 25. FINAŁU W LESZNIE

wyniki zbiórki:
•  leszno: 14 648 zł licytacje  

(w tym 433 zł ze sprzedaży książek);  
18 746 zł, 25 euro,  
5 dolarów australijskich  
– kwesta wolontariuszy

•  zaborów: 8411 zł (licytacje);  
9781 zł – kwesta wolontariuszy

 25. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY  ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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zaborów
W dniu 15 stycznia w Zaborowie po raz dru-
gi zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. W zeszłym roku zebraliśmy 10 138 zł.  
Tym  razem  udało  nam  się  zebrać  prawie 
dwa razy więcej, bo aż 18 191,48 zł, w tym: 
8410,75 zł z  licytacji  i 9780,73 zł ze zbiórki 
wolontariuszy. 

Kwestowali: Jakub Latoszek, Kacper Soko-
łowski, Daria Milczarek, Kacper Ciupa, Mar-
tyna Szydłowska, Angelika Skoczylas, Monika 
Majcher, Wiktoria Kopeć, Ola Straczuk, Domi-
nik Denis, Mateusz Smętek, Zuzanna Zubek, 
Oliwia Kazimierczak, Klara Baranowska, Wik-
toria  Ociesała,  Konrad  Król,  Kacper  Zubek, 
Natalia Marona, Patrycja Żuk, Paweł Pulczyn, 
Natalia Sokołowska, Karolina Bebak, Monika 
Fryczyńska, Natalia Marszałkowska, Zuzanna 
Gołąb  i  Aleksandra  Skulska.  Dziękujemy  im 
serdecznie  za dobre,  gorące  serca, wytrwa-
łość i chęć pomocy innym. Mamy naprawdę 
mądrą, wspaniałą młodzież, z której jesteśmy 
niezwykle dumni. Pani Kai Kacie dziękujemy 
za  pomoc  w  opiece  nad  wolontariuszami. 
Dziękujemy Paniom Agnieszce Walczak, Sta-
nisławie Kucharskiej i Agnieszce Andrzejczak, 
które do późnych godzin nocnych  liczyły ze-
brane przez wolontariuszy pieniądze.
Dziękujemy sponsorom i darczyńcom: Wójto-

wi Gminy Leszno Panu Andrzejowi Cieślakowi, 

Pani Dyrektor Lilianie de Vacqueret i ZSP w Za-
borowie, Pani Dyrektor Katarzynie Oleksiewicz 
i  Przedszkolu  Przyjaciół  Puszczy  Kampinoskiej 
w  Zaborowie,  Pani  Dyrektor  Świetlicy  w  Za-
borowie Kai Kacie, Radzie Gminy Leszno, Pani 
Iwonie Lewandowskiej, Pani Grażynie Falkow-
skiej,  Firmie Skynet, NZOZ Medicor, Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjnemu Sorno, Pani Elż-
biecie Ostrowskiej-Łysak, Właścicielkom „Two-
jego  Salonu”  w  Lesznie,  Właścicielce  Pizzerii 
Roma w Borzęcinie, Pani Darii Eliasińskiej, Pani 
Barbarze Zalewskiej, Pani Marii Szczepańskiej, 
Pani Jolancie Kajak z Body & Beauty w Zielon-
kach, Panu Pawłowi Połciowi,  Pani Agnieszce 
Kajak,  Teatrowi  Buffo,  Kinu  Bajka,  Państwu 
Alinie  i  Marcinowi  Przyborskim,  Pani  Halinie 
Dąbrowskiej, Pani Genowefie Zwolińskiej, Pani 
Justynie  Milej,  Pani  Sylwii  Juchniewicz,  Pani 
Alinie  Fryczyńskiej,  Pani  Wiesławie  Skłodow-
skiej, Państwu Annie i Tomaszowi Wojtczakom, 
Firmie Styrman, Państwu Małgorzacie i Krzysz-
tofowi  Poddenkom.  Paniom  z  Przedszkola 
w Zaborowie dziękujemy za pyszne piernikowe 
serca i rękodzieło artystyczne.
Wielu młodych artystów bawiło orkiestro-

wą  publiczność.  Wystąpiły  koła:  teatralne, 
kierowane przez Panią Bogusławę Ciupę i ta-
neczne,  kierowane przez  Panią Annę Połeć. 
Przedszkolaki  zaprezentowały  pastorałkę, 
przygotowaną  z  Panią  Iwoną  Blank.  Podzi-
wialiśmy pokaz  tańców w wykonaniu dzieci 
ze  szkoły  tańca  Flexi  Dance,  przygotowany 
przez  Pana  Michała  Rzepkę.  Zachwycił  nas 
występ Natalii  i  Kuby,  którzy  trenują  taniec 
towarzyski  pod  okiem  Państwa  Margarity 
i Szymona Kulisiów. Wysłuchaliśmy koncertu 
akordeonowego  w  wykonaniu  Pana  Piotra 
Tomali i jego zespołu, a także koncertu kolęd 
w wykonaniu zespołu dziecięcego „Zaborów-

ki”, prowadzonego przez Panią Wiolettę Dzie-
dzic.  Podziwialiśmy  występ  wokalny  uczen-
nicy  ZSP w  Zaborowie  Elizy  Graski.  Oprawę 
muzyczną  całej  imprezy przygotował  Zespól 
„Dawid i Wiola”, a poprowadziła ją Pani Mo-
nika Strakowska. Licytację poprowadzili Pani 
Anna Połeć i Pan Tomasz Denis.
W  trakcie  zabawy  można  było  dokonać 

pomiarów  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  pozio-
mu cukru. Badanie wykonywały Panie Teresa 
Osińska  i  Agnieszka  Regulska.  Rehabilitantka 
Pani  Martyna  Wojciechowska  badała  dzieci 
pod kątem płaskostopia i wad postawy. Rodzi-
ce upiekli pyszne ciasta. Pani Sylwia Regulska 
malowała  niepowtarzalne  wzory  na  buziach 
i rękach najmłodszych uczestników imprezy.
Odwiedził  nas  Pan Wójt Andrzej  Cieślak, 

który wylicytował koszulkę Roberta Lewan-
dowskiego  i  podarował  ją  klubowi  sporto-
wemu  Zaborowianka.  Swoją  obecnością 
zaszczycili nas także: Szefowa sztabu WOŚP 
w Błoniu – Pani Helena Szymańska, Pani Po-
seł  Kinga  Gajewska  i  Burmistrz  Błonia  Pan 
Zenon Reszka. Za piękne dekoracje dzięku-
jemy  Paniom:  Renacie  Rykowskiej,  Annie 
Połeć i Agnieszce Zabłockiej. 
Wszyscy uczestnicy imprezy zostali poczę-

stowani pysznym tortem upieczonym przez 
Panią Izabelę Malarowską, a ufundowanym 
przez Radnych Gminy Leszno.
Ostatnim  punktem  wydarzenia  było 

„Światełko  do  Nieba”,  które  ufundowała 
Pani Kaja Kata, Dyrektor Świetlicy w Zaboro-
wie. Podkład muzyczny do światełka przygo-
tował Pan Mariusz Dobruś.
Jeszcze raz wszystkim bardzo gorąco dzię-

kujemy! Sie Ma do przyszłego roku!
ORGANIZATORKI 

EWA LATOSZEK I MARIANNA MALAROWSKA
FOTO MICHAŁ TOŁCZYK
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– Kiedy się patrzy na Pani obrazy, odbiera 
się miłe wrażenia ciepła i optymizmu… 
–  Obrazy  oddają  moje  widzenie  świata. 

Dla mnie świat jest piękny i zachwyca mnie 
wszystko  dookoła  –  ludzie  i  natura.  Cieszę 
się  kolorami,  co  widać  w  moich  pracach. 
Wyznaję  zasadę,  że  nawet  szary  dzień  jest 
potrzebny, aby docenić później  światło sło-
neczne. Mam pozytywny stosunek do życia, 
cieszę  się  każdym dniem  i  staram  się moje 
widzenie  świata  przekazywać  innym.  Uwa-
żam,  że  nie  ma  złych  dni,  a  wszystko  jest 
nam  dane  w  określonym  celu.  Słabsze  dni 
pojawiają  się  po  to,  abyśmy  mogli  później 
dostrzec, jak życie jest piękne.

– Jednak życie przynosi także trudne sytu-
acje, Pani również je przeżyła, choćby wtedy, 
gdy aresztowano Pani obraz?
–  Wielu  młodych  Czytelników  nie  będzie 

mogło  sobie  tego  wyobrazić.  Żyliśmy  kiedyś 
w  Polsce  w  realiach  komunizmu.  W  1966 
roku  zaaresztowano  kopię  obrazu Matki  Bo-
żej  Częstochowskiej,  aby  uniemożliwić  jego 
peregrynację po polskich parafiach. W  rezul-
tacie wierni  zbierali  się przy  samych  ramach. 
Podobny  los  dotknął  mój  obraz.  Jako młoda 
dziewczyna  namalowałam  portret  Tadeusza 
Kościuszki.  Obok  postaci  umieściłam  amery-
kańską  flagę  i  hasło  „za wolność  naszą  i wa-
szą”. Mimo że obraz zdobył pierwszą nagrodę 
w konkursie organizowanym przez Ambasadę 
Amerykańską  i  Związek Artystów Polskich  na 
200. rocznicę powstania USA, cenzura zaaresz-
towała  go!  Przez  cenzurę  straciłam  również 
kontrakt na 100 portretów Kościuszki dla Polo-
nii amerykańskiej. Cenzor kazał mi zamalować 
hasło i amerykańską flagę. Nie zgodziłam się, 
mówiąc,  że  nie  będę  zmieniać  historycznych 

faktów. Doszło do wielkiej awantury, w końcu 
trzasnęłam obrazem o ścianę i wyszłam.

– nie bała się Pani konsekwencji?
–  Nie  należę  do  osób  bojaźliwych.  A  na 

ulicę  Rakowiecką  wzywana  byłam  również 
z  innych powodów. Kiedy przed wieloma laty 
zaprojektowałam sztandar dla szkoły w Zabo-
rowie, umieściłam na nim hasło: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”.  Służba  bezpieczeństwa  próbowała 
nakłonić mnie do  jego zmiany. Nie dałam się 
zastraszyć. W rezultacie sztandar powstał i do 
dziś służy szkolnej społeczności.
Należę do pokolenia, które żyło w trudnych 

powojennych czasach. Moi rodzice przed woj-
ną  studiowali  malarstwo  na  Akademii  Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Oprócz zainteresowania 
sztuką  wpoili  mi  mocne  podstawy  moralne, 
wiarę w Boga i miłość do Ojczyzny. To warto-
ści, którymi kieruję się w życiu. Może dlatego 
jestem  jak  okręt  niezatapialny,  wiem,  czego 
chcę, i gdy zmierzam do celu, nie poddaję się 
przeciwnościom losu.

– może to cecha Pani pokolenia?
– Być może. W latach powojennych miesz-

kaliśmy  w  Warszawie,  na  Saskiej  Kępie.  To 
było  wówczas  niezwykłe  miejsce,  które  sku-
piało wielu ciekawych ludzi i różnych artystów 
z Agnieszką Osiecką włącznie. Obok nas, w ja-
kiejś piwnicy, mieszkał jeden z Radziwiłłów, a ja 
w szkole chodziłam do klasy z Branicką (z ro-
dziny dawnych właścicieli Wilanowa). Byliśmy 
bardzo  zaprzyjaźnieni  z  rodziną  Sumińskich. 
Pan Michał Sumiński był znany wielu osobom 
z późniejszego programu telewizyjnego „Zwie-
rzyniec”.  Pamiętam,  jak  nasza  znajoma,  pani 
Ledóchowska, wnosiła na wielkiej, zabytkowej 
tacy  jedzenie.  Na  słowa  „podano  do  stołu”, 

Jestem jak okręt niezatapialny…

ELŻBIETA OSTROWSKA-ŁYSAK, malarka,  
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  

od wielu lat zajmuje się działalnością artystyczną.  
Specjalizuje się w różnych rodzajach malarstwa, maluje martwe natury, 

pejzaże, portrety, a także abstrakcje. Jej wielką pasją jest malarstwo sakralne. 
Jest autorką polichromii w kościołach na terenie całej Polski,  
a jej obrazy znajdują się w kolekcjach wielu państw świata.  

Artystka niezwykle barwnie postrzega otaczający ją świat i swoim  
spojrzeniem na otoczenie chętnie dzieli się z innymi.  

Mieszka tuż obok nas, w Zaborowie… 
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wszyscy zbierali się w jadalni, siadali do obiadu 
i czynili znak krzyża. Na tacy były tylko kluski  
– takie to były czasy – wszyscy byliśmy dum-
ni i… biedni. Ale dawniej ta bieda jakoś nobi-
litowała – ci, których dotknęła, mieli w sobie 
bogactwo  wewnętrzne,  którym  można  było 
się szczycić. Nie baliśmy się esbeków, nie mieli 
szans  nas  zastraszyć.  Tamte  lata  mojej  mło-
dości  przeplatane  były  rozmowami  o  sztuce  
i artystycznym klimatem. 

– Kiedy namalowała Pani swój pierwszy 
obraz?
–  Już  jako  dziecko.  Kiedy  miałam  7  lat, 

mój ojciec (Jerzy Ostrowski) zabrał mnie do 
pracy w kościele. Od najmłodszych lat mia-
łam niezwykłe wyczucie koloru, to jest taki 
dar,  jak u innych ludzi muzykalność. Ojciec 
w  latach  pięćdziesiątych  prowadził  prace 
konserwatorskie  w  Pałacu  Łazienkowskim 
w  Warszawie  i  w  Starej  Pomarańczarni. 
Odnawiał między  innymi  plafon  autorstwa 
Jana Bogumiła Plerscha, nikt inny wówczas 
nie umiał tego zrobić. Prace nad renowacją 
tych  obiektów  trwały  około  10  lat.  W  la-
tach 60-tych malował wnętrze kościoła pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej 
Kępie, przy ul. Nobla. Dzięki niemu powstał 
oryginalny  ołtarz  i  polichromie  w  techni-
kach sgraffito i alfresco, które przypomina-
ją  mozaikę.  Miałam  ogromną  satysfakcję, 
gdy  odnawiałam wystrój  kościoła w  ostat-
nich latach. Namalowałam tam także obra-
zy  przedstawiające  Św.  Jana  Pawła  II  i  Św. 
siostrę  Faustynę,  mam  wrażenie,  że  jako 
pierwsza  stworzyłam  obraz  naszego  Świę-
tego  Papieża  ze  złotą  aureolą.  Od  tego 
czasu  wykonywałam  obrazy  olejne  i  poli-
chromie w wielu kościołach w Polsce, także 
w naszej okolicy. Na przykład moje obrazy 
„Jezu  ufam  Tobie”  znajdują  się  w  Lesznie, 
w  Zaborowie  i  w  Starych  Babicach,  gdzie 
wraz z mężem przeprowadzaliśmy także re-
nowację kaplicy.

– Czym jest dla Pani malarstwo sakralne?
– Gdy powiem, że zajmuje szczególne miej-

sce w moim życiu, będzie to banalne stwier-
dzenie. Dam zatem panu przykład. Kiedy mój 
ojciec uczył mnie malować, mówił „Pamiętaj, 
jak  będziesz  pracować  nad  obrazem  Jezusa 
tylko o chlebie  i wodzie, wówczas obraz bę-
dzie miał swoją moc”. Kiedyś zdarzyło się, że 
miałam  drobny  konflikt  z  jednym  księdzem. 
Prosiłam,  aby  ze  szczególnym  szacunkiem 
zwrócił  się  z  ostatnim  namaszczeniem  do 
mojej matki,  co  spowodowało u duchowne-
go niepotrzebny dystans  i  niechęć do mnie. 
Po  pewnym  czasie  dowiedziałam  się,  że 
ksiądz zachorował i w szpitalnej kaplicy modli 
się o  cud uzdrowienia przed moim obrazem 

„Jezu  ufam  Tobie”.  Nie  wiem,  czy  wiedział, 
kto był jego autorem, ale modlił się gorliwie 
i wyzdrowiał. 
Malarstwo  sakralne  zajmuje  dużą  część 

mojej  twórczości,  to  lata  pracy.  W  ostatnim 
czasie trafił do mnie ks. prof. Waldemar Cisło 
z organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, 
spotkanie zaowocowało  tym, że ofiarowałam 
dwa duże obrazy Matki Bożej dla chrześcijań-
skich kościołów do Iranu i Iraku, namalowałam 
także  obraz  Matki  Bożej  Pokoju  dla  kościoła 
w Aleppo. Uważam, że my, jako chrześcijanie, 
powinniśmy  pomagać  naszym  współbraciom 
w wierze,  zwłaszcza  tym, którzy ucierpieli na 
skutek wojny. 

– Kilka lat spędziła Pani w Paryżu?
– Miałam to szczęście, że otrzymałam sty-

pendium paryskiej  Akademii  Sztuk  Pięknych 
„École nationale supérieure des beaux-arts”. 
We Francji uczyłam się także sztuki portreto-
wania.  Przed wyjazdem  dostałam  od mamy 
20  dolarów  z  przykazaniem,  że  mam  przy-
wieźć resztę, której nie wydam. W rezultacie 
musiałam utrzymywać się sama, stypendium 
było  bowiem  bardzo  skromne.  Trafiłam  do 
artystycznej  dzielnicy Montmartre,  gdzie  na 
ulicy malowałam portrety. Łatwo nie było, ale 
pobyt we  Francji  okazał  się wspaniałą  przy-
godą.



– Poznała tam Pani kogoś ciekawego?
– Znowu dopisało mi szczęście. Dzięki poby-

towi w Paryżu mogłam portretować artystów, 
między  innymi  znanych  aktorów:  Catherine 
Deneuve,  Richarda  Burtona  (męża  Elizabeth 
Taylor)  i światowej sławy dyrygenta Herberta 
von Karajana. Okazało się, że potrafię wykony-
wać dobre portrety psychologiczne, musiałam 
jednak bardzo się starać, aby sprostać wygóro-
wanym wymaganiom.

– Jak namalować dobry portret?
– Tajemnicą dobrego portrecisty  jest praca 

psychologiczna.  Trzeba  porozmawiać  z  por-
tretowaną  osobą,  nawiązać  dobry  kontakt, 
poznać jej zainteresowania i wnętrze. Artysta 
malarz jest jak aktor – aby dobrze zagrać (na-
malować) musi utożsamić się ze swoim boha-
terem. Oczywiście bardzo ważny jest również 
„warsztat  pracy”.  Kiedyś  jedna  z  portretowa-
nych osób powiedziała mi, że namalowałam ją 
taką piękną, jaką chciałaby być.
Być może moje portrety dlatego się udają, 

że  ja  lubię  ludzi.  Kiedy portretuję piękne  ko-
biety, wyzbywam się zazdrości. Skupiam się na 
oddaniu proporcji twarzy, staram się uchwycić 
osobowość człowieka, aby go całego wydobyć, 
poznać i namalować. Mężczyźni często się za-
kochują, gdy malują piękne kobiety. W rezul-
tacie w historii malarstwa mieliśmy niejeden 
romans między modelką a artystą. Praca nad 
każdym  portretem  jest  dla  mnie  olbrzymim 
przeżyciem,  pamiętam  swoje  obrazy  sprzed 
wielu  lat.  Czasem  nawet  tęsknię  za  swoimi 
pracami. Obraz jest trochę jak dziecko, które-
mu dało się całe serce, a potem się tęskni, a ja 
lubię dzieci – to moja słabość.

– Podobno wykonuje Pani także pracę pe-
dagogiczną?
– Bardzo lubię to zajęcie i rozwijanie wrażli-

wości artystycznej dzieci. W soboty prowadzę 
zajęcia  plastyczne  w  Świetlicy  w  Zaborowie, 
przy  ul.  Kujawskiego  5.  Przynoszę  dużo  ksią-
żek  z  obrazami.  Staram  się  dzieci  inspirować 

twórczo,  malują  później  niesamowite  rzeczy. 
Mam  satysfakcję  z  tej  pracy,  kilkoro  z moich 
podopiecznych zdało już na studia plastyczne 
i  związało  swoje  życie  z malarstwem. Staram 
się uwrażliwiać dzieci na piękno. Tłumaczę im, 
że nie muszą być artystami, ale warto by po-
trafiły zauważyć piękno, które jest wokół nas. 
Radzę im, by malowały wesoło i wydobywały 
kolory z natury. Chciałabym, by twórczość da-
wała im radość.
Przekazuję  im  także  prawdę  o  tym,  że  ar-

tysta  musi  być  pokorny,  a  jednocześnie  ma 
prawo  walczyć  o  swoje  przekonania  i  może 
„młodą  piersią  zdobywać  góry”.  Ważna  jest 
także praca nad warsztatem twórczym  i  kon-
sekwencja  w  działaniu.  Rozmawiam  również 
z rodzicami i zachęcam ich do tego, aby doce-
niali  twórczość  swoich  pociech. Warto  pracę 
dziecka  oprawić  i  powiesić  gdzieś  w  domu. 
Każdą rzecz, którą tworzy człowiek (i ten duży, 
i ten malutki), trzeba szanować.
Jeśli  szanujemy twórczość dzieci  i  je chwa-

limy,  rozwijamy  w  nich  bogactwo  ducha,  co 
bardzo przydaje się w dorosłym życiu.

Ponad 20 lat pracuję z dziećmi, za każdym 
razem  przerabiamy  inny  temat,  na  święta 
Bożego Narodzenia pojawiają się szopki, na 
11  listopada  malujemy  orły.  W  pracy  arty-
stycznej przekazuję dzieciom także elemen-
ty  polskie  i  patriotyczne,  to  jest  przecież 
część  naszej  tradycji,  doskonale  widoczna 
w sztuce. Dzieci mnie rozumieją i ja je rozu-
miem,  a  jak  jestem  zmęczona,  to  piszę  dla 
nich  wierszyki.  Wydałam  już  kilka  książek 
z  wierszami  i  ilustracjami  dla  dzieci.  Jedna 
z  nich  została  nawet  wyróżniona  przez  Bi-
bliotekę Jagiellońską jako najbardziej polska 
książka roku.

– odnoszę wrażenie, że Pani sztuka jest do-
pełnieniem Pani poglądów na życie i harmo-
nijnie łączy się z nimi w jedną całość.
– Tak jak wspominałam, dla mnie świat jest 

piękny i cieszy mnie również moja twórczość. 
Mam to szczęście, że praca sprawia mi radość 
i znalazłam swoje miejsce na Ziemi, tu w Za-
borowie. Jest to postawa życiowa, którą w so-
bie wypracowałam i rzeczywiście jest spójna. 
Pomaga  mi  w  tym  wiara  w  Boga  i  przeko-
nanie,  że wszystko,  co  nas  spotyka w  życiu, 
ma głębszy sens. Czasem nie uświadamiamy 
sobie, jak wiele spraw zależy od nas samych. 
Gdy  zdarzy  się,  że  ktoś ma  przysłowiowego 
„doła”,  niech wyjdzie  na  dwór,  zachwyci  się 
przyrodą,  a  gdy  pada  deszcz,  niech  poczyta 
dobrą książkę – prozę  lub poezję, niech  się-
gnie do klasyki. Kiedy czytamy piękne strofy, 
uciekają złe i ponure myśli. Warto wykonywać 
taką  wewnętrzną  pracę  nad  sobą,  wówczas 
żyje się dużo łatwiej i na pewno przyjemniej.

Z ELŻBIETĄ OSTROWSKĄ-ŁYSAK 
ROZMAWIAŁ 

MARCIN ŁADA
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W  styczniu w  Kościele w  Zaborowie  odbył 
się  koncert  Chóru  Filharmonii  Narodowej. 
Zespół  pod  dyrekcją  Bartosza  Michałow-
skiego wykonał najpiękniejsze polskie kolę-
dy i pastorałki.
Na początku roku nastąpiła zmiana na stano-

wisku Dyrektora Chóru Filharmonii Narodowej 
–  profesora  Henryka Wojnarowskiego  zastąpił 
Bartosz Michałowski. Nowy dyrektor dyrygował 
chórem  podczas  koncertu  w  Zaborowie.  Bar-
tosz  Michałowski  jest  absolwentem Wydziału 
Dyrygentury  Chóralnej  Akademii  Muzycznej  
im.  Jana  Paderewskiego  w  Poznaniu,  był  asy-
stentem profesora Stefana Stuligrosza, jest tak-
że założycielem, dyrygentem i dyrektorem arty-
stycznym Poznańskiego Chóru Kameralnego, ma 
na swoim koncie wiele prestiżowych nagród.
Podczas  koncertu  w  Zaborowie  przedsta-

wiono  publiczności  krótki  zarys  historii  ko-
lęd. Powszechnie uważa się, że Polacy mają 
najwięcej  utworów  tego  typu  wśród  naro-
dów  europejskich.  Badacze  dawnej  muzyki 
stwierdzili,  że w  kancjonałach  (zbiorach  ko-
ścielnych pieśni religijnych), występuje około 
pięćset tytułów. Według tradycji chrześcijań-
skiej autorem pierwszej kolędy był Św. Fran-
ciszek  z  Asyżu,  natomiast  najstarsza  polska 
kolęda  pochodzi  z  1424  roku  i  zaczyna  się 
od słów: zdraw bądź Królu Anielski, knam na 
świat w ciele przyszły, Tyś zaiste Bóg skryty, 
w święte czyste ciało wlity… Kolędy były po-
pularne szczególnie na przełomie XVII i XVIII w.  
Pisali je między innymi: Mikołaj Sęp Szarzyń-
ski, Andrzej Morsztyn i Franciszek Karpiński. 
Fragment  kolędy  Lulajże  Jezuniu  umieścił 
w swoim scherzu h-moll Fryderyk Chopin.
W  Zaborowie  usłyszeliśmy  repertuar  ko-

lęd i pastorałek w opracowaniach wybitnych 
polskich  kompozytorów:  Jana  Maklakiewi-
cza, Stanisława Niewiadomskiego i Stanisła-
wa Głowackiego.
W partiach solowych wystąpili: Magdale-

na Dobrowolska – sopran, Justyna Jedynak-
Obłoza – sopran, Ewelina Siedlecka-Kosińska 
– sopran, Kinga Jaskowska – sopran, Tomasz 
Warmijak  –  tenor,  Przemysław  Żywczok  – 
bas. Na fortepianie zagrała Ewa Wilczyńska.
Organizatorem  i  głównym  mecenasem 

koncertu  był  Wójt  Gminy  Leszno  Andrzej 
Cieślak. Koncert dofinansowano ze środków 
Związku Artystów i Wykonawców „STOART” 
i Fundacji Filharmonii Narodowej. Po zakoń-
czeniu  koncertu  zastępca  wójta  Grzegorz 
Banaszkiewicz oraz radni podziękowali arty-
stom i nagrodzili ich kwiatami. Słowa uzna-
nia wyraził również ksiądz prałat Konstanty 
Kordowski,  proboszcz  parafii  Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie.

 TEKST I FOT. MARCIN ŁADA

KonCerT Kolęd w zaborowie
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Jubileuszowy Festiwal Chórów Złotego Wie-
ku upłynął pod znakiem radości ze wspólne-
go śpiewania. Imprezę zorganizowano w so-
botę  28  stycznia  w  Centrum  Szkoleniowo-
Konsultacyjnym BGŻ BNP Paribas S.A. Wśród 
gości  festiwalu  obecni  byli  przedstawiciele 
władz  samorządowych:  Starosta  Warszaw-
ski Zachodni Jan Żychliński, Burmistrz Błonia 
Zenon Reszka, Wójt Gminy Kampinos Moni-
ka Ciurzyńska i Wójt Gminy Leszno Andrzej 
Cieślak. Wszyscy goście otrzymali pamiątko-
we znaczki z festiwalowym logo.
Festiwal  otworzył  wójt  Andrzej  Cieślak 

–  pomysłodawca  i  inicjator  imprezy,  na-
stępnie głos zabrał starosta Jan Żychliński, 
który  pogratulował  organizacji  jubileuszo-
wej  edycji  przeglądu.  Imprezę  prowadzi-
ła  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w Lesznie Krystyna Ziubińska. W jury, które 
oceniało występy  chórów,  zasiadali:  Alicja 
Węgorzewska  –  artystka  scen  operowych, 
dyrektor Warszawskiej  Opery  Kameralnej, 
Marcin  Lewicki  –  impresario  Fundacji  Fil-
harmonii Warszawskiej, skrzypek, śpiewak, 
tenor  Chóru  Filharmonii  Narodowej,  Ma-
riusz Latek – tenor Chóru Filharmonii Naro-
dowej, Dyrektor Festiwalu Muzyki Dawnej 
w Ołtarzewie, Robert Lawrence – dyrygent, 
wokalista  i  pedagog,  absolwent  Uniwer-
sytetu  Muzycznego  Fryderyka  Chopina 
w Warszawie.
Podczas X Festiwalu wystąpiło 6 zespołów 

chóralnych z terenu powiatu. Kolejność wy-
stępów ustalono w drodze losowania. Swo-
je  umiejętności  wokalne  zaprezentowali: 
„Sami Swoi” z Borzęcina Dużego pod dyrek-
cją Jana Jaworskiego, „Ballada” z Leszna pod 
dyrekcją  Bernarda Olosia,  „Ożarowskie  Ku-
moszki” i „Wesołe Wdówki” z Józefowa pod 
dyrekcją  Joanny  Michrowskiej-Kamińskiej 
i  Waldemara  Dąbrowskiego  oraz  „Śpiewa-
jący  Senior”  z Błonia pod dyrekcją Wojcie-
cha Gumowskiego. Gościnnie wystąpił chór 
parafialny  z  Leszna  pod  dyrekcją  Henryka 
Krupko.

Pierwszy  raz  w  historii  festiwalu  przy-
znano  dwa  pierwsze  miejsca,  otrzymały 
je chóry: „Śpiewający Senior” z CK w Bło-
niu (za ciekawy dobór repertuaru, bardzo 
dobrą dykcję, homogeniczność brzmienia 
i profesjonalny akompaniament) oraz Lesz-
nowski Chór „Ballada” (za śpiew wielogło-
sowy,  bardzo  dobrą  dykcję,  nienaganną 
intonację i wzorową prezencję sceniczną). 
Warto  zaznaczyć,  że  „Ballada”  obchodzi 
w tym roku dziesięciolecie swojej działal-
ności. Jury przyznało również wyróżnienie 
– otrzymał je chór „Wesołe Wdówki” z DK 
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim filia 

Józefów  (za  kulturę  wokalną,  przygoto-
wanie  repertuaru  na  pamięć,  znakomitą 
prezencję  sceniczną  oraz  żywiołową  cho-
reografię „cygańską”).
Podczas  uroczystości  zaprezentowano 

książkę pod tytułem „Niech brzmi muzyka” 
Marcina Łady, w której autor opisał między 
innymi  dziesięcioletnią  historię  festiwalu. 
Publikacja zawiera również nuty pieśni wy-
konywanych przez chóry.
Zwieńczeniem  tegorocznego  przeglądu 

chórów był koncert gwiazdy opery Alicji Wę-
gorzewskiej  pod  tytułem  „Kolory  miłości”. 
Festiwalowa  publiczność  usłyszała  najbar-

Jubileuszowy FesTiwal Chórów zŁoTego wieKu
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W  grudniu  2016  roku  w  ramach  programu 
Instytutu Książki gościliśmy Agatę Tuszyńską, 
autorkę  biografii  wielu  intrygujących,  a  nie-
jednokrotnie kontrowersyjnych postaci, mię-
dzy  innymi:  Wiery  Gran  –  pieśniarki  Getta 
Warszawskiego, Ireny Krzywickiej – feministki 
i pisarki okresu międzywojennego i Leopolda 
Tyrmanda.  Pierwszą  książką,  którą  wydała 
w 1990  r.  była biografia warszawskiej finde-
sieclowej aktorki Marii Wisnowskiej. Uczestni-
cy spotkania mogli dowiedzieć się, że najwięk-

szą pasją pisarki  jest odkrywanie tożsamości 
innych ludzi, stąpanie ich śladami, docieranie 
do  tajemnicy,  jaką  stanowi  każdy  ludzki  los. 
Przed napisaniem książki  autorka  starała  się 
spotykać ze swymi bohaterami, a jeśli to nie 
było  już możliwe, ze świadkami  ich życia, co 
wcale nie było łatwe ani przyjemne w niektó-
rych  przypadkach.  Zbieranie  materiałów  do 
książek wymagało od pisarki wielu wyrzeczeń 
i  trudów,  gdyż  tematy  podejmowane  przez 
nią  są  trudne  i  niejednoznaczne  w  ocenie.  

Agata Tuszyńska  jest  też  autorką  „Rodzinnej 
historii  lęku” – biografii własnej  rodziny, do-
świadczonej  boleśnie  przez  los.  Najbardziej 
osobiste przeżycia opisuje w książce „Ćwicze-
nia z utraty”, w której opisuje zmagania męża 
Henryka Dasko ze śmiertelną chorobą. Inspi-
racją do powstania niektórych książek autorki 
były  listy  („Narzeczo-na  Schulza”,  „Tyrman-
dowie: romans amerykański”).Pisarka i poet-
ka przybyła  do nas…  z  jamnikiem,  będącym 
inspiracją ostatnio wydanej przez nią książki 
„Jamnikarium”.  Bardzo  grzeczny  czworonóg 
zwiedzał  bibliotekę,  a  po  tej  wędrówce  do-
stojnie zasiadł na wolnym fotelu. Po spotkaniu 
można było kupić książkę autorki i uzyskać au-
tograf. Na spotkanie przybyło ponad 30 osób.  
W 2015 r. Agata Tuszyńska została uhonoro-
wana  srebrnym medalem  „Zasłużony  Kultu-
rze Gloria Artis”.

BOŻENA SULIK
DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LESZNO

spotkanie z agaTą TuszyńsKą

dziej znane partie operowe, na przykład: Mi 
Manchi  (Berlincioni,  Franco-Fasano),  Se-
guidilia  z opery Carmen (G. Bizet)  i Time to 
say goodbye (F. Sartori, L. Quarantotto) oraz 
utwory z najnowszej płyty artystki pt. „I Col-
lori dell’Amore”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom 
i  Instytucjom,  dzięki  którym  możliwa  była 
organizacja  jubileuszowego  X  Powiatowego 
Festiwalu  Chórów  Złotego Wieku w  Lesznie. 
Podziękowania składamy Władzom Samorzą-
dowym Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

Władzom Samorządowym Gminy Leszno, Dy-
rekcji GOK Leszno i Paniom: Bogusławie Bąda-
rowskiej, Iwonie Chromińskiej, Bożenie Kacie, 
Gabrieli Pływaczewskiej  i Stanisławie Sukien-
nik za pomoc przy organizacji festiwalu.

TEKST I FOT. M.Ł.
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Wszyscy wiedzą, że w naszej gminie mamy 
wielu utalentowanych sportowców. W tym 
roku,  aby  ich  uhonorować,  zorganizowano 
I Galę Sportową Gminy Leszno. Wydarzenie 
to na pewno zagości na stałe w naszym ka-
lendarzu imprez. 
Uroczystość  rozpoczęła  się  od  powitania 

zgromadzonych gości, następnie głos zabrali 
kolejno wójt Andrzej Cieślak, przewodniczą-
cy rady Lesław Kuczyński i Dyrektor Zespołu 
Sportowo-Rekreacyjnego  w  Lesznie  Edyta 
Przybysławska  wraz  z  Dyrektor  Świetlicy 
w Zaborowie Kają Katą.
Podczas gali uhonorowano najpierw spor-

towców,  którym  zostało przyznane  stypen-
dium  sportowe,  następnie  nagrody  wrę-
czono  najlepszym  sportowcom  2016  roku 
w kategoriach „Szkoła podstawowa” i „Gim-
nazjum”. 
Stypendium sportowe w 2017 roku otrzy-

mują:   Karolina Strawińska, Adrianna Bany, 
Aleksandra  Sokół,  Oliwia  Sokół  (lekkoatle-
tyka),  Ewelina  Bartosiewicz  (wędkarstwo 
spławikowe), Robert Górniak (sporty moto-
rowe, rallycross), Karolina Grzeszczuk, Kinga 
Ziółkowska  (tenis  ziemny),  Aleksandra  Je-
ziorkowska, Natalia Przyborska, Jakub Lato-
szek, Kacper Sokołowski  (taniec  sportowy), 
Aleksandra  Stolarek  (siatkówka),  Wiktoria 
Wisnowska  (piłka  nożna)  i  Adrian  Miller 
(judo).

sportowcami roku 2016 zostali:  
W kategorii „Szkoła podstawowa”: Kacper 

Pieniak, Aleksandra Sokół, Oliwia Sokół (lek-
koatletyka), Karol Grot (tenis ziemny), Jakub 
Mackiewicz, Aleksandra Sokół, Oliwia Sokół 
(tenis  stołowy),  Filip  Zwoliński,  Aleksandra 
Sokół,  Oliwia  Sokół  (sporty  zespołowe), 
Jakub  Szymczyk,  Aleksandra  Sokół,  Oliwia 
Sokół  (piłka  nożna),  Jakub  Klepacki,  Kata-
rzyna Zając (karate), Jakub Latoszek, Natalia 
Przyborska (taniec sportowy), Kamil Sieklic-
ki, Ada Bany (najlepiej rokujący sportowiec 
z klasy IV),  Patryk Przybysz, Aleksandra So-

i gala sportowa gminy leszno

kół, Oliwia Sokół (najbardziej wszechstronny 
zawodnik).
W kategorii „Gimnazjum”: Mikołaj Jaźwiń-

ski, Edyta Jędraszko (lekkoatletyka), Karolina 
Grzeszczuk, Kinga Ziółkowska (tenis ziemny), 
Artur Dudkiewicz, Andżelika Burakowska (te-
nis stołowy), Damian Michalski, Wiktoria Wi-
snowska (sporty zespołowe), Franciszek Pień-
kos, Wiktoria Wisnowska (piłka nożna), Jakub 
Rybarczyk (taekwondo), Adrian Miller (judo), 
Michał Zieliński, Maja Rybarczyk (pływanie), 
Kacper Chomontowski, Wiktoria Wisnowska 
(najbardziej wszechstronny zawodnik).
Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjne-

go Edyta Przybysławska podziękowała także 
osobom, które swoją codzienną pracą przy-
czyniają się do sukcesów zdolnej młodzieży 
z Leszna: Waldemarowi Cecule – Prezesowi 
KS  Tennis  Life,  Przemysławowi  Lewandow-
skiemu  –  trenerowi KS Tennis Life, Andrze-
jowi  Andryszczykowi  –  trenerowi  lekkiej 
atletyki,  Filipowi  Bąkowi  –  nauczycielowi 
wychowania  fizycznego  i  Grzegorzowi  Gła-
dyszowi – trenerowi piłki nożnej.
Wszystkim  zawodnikom  serdecznie  gra-

tulujemy  i  życzymy,  by  osiągali  tak wielkie 
sukcesy  jak  nasza  duma  –  Robert  Lewan-
dowski.

KINGA KATA



Uczeń Gimnazjum w Lesznie Jakub Rybarczyk 
odnosi  sukcesy  w  taekwondo  olimpijskim. 
Jakub  należy  do  sekcji  kadetów  i  juniorów 
taekwondo AWF w Warszawie. Po sukcesach 
w zawodach lokalnych oraz na Mistrzostwach 
Mazowsza przyszedł czas na sukcesy ogólno-
polskie  i międzynarodowe. W 2016  roku  Ja-
kub zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu 
Polski w Krynicy-Zdrój i na Międzynarodowym 
Turnieju w Olsztynie oraz trzecie miejsce w za-
wodach Pucharu Świata w Zagrzebiu. Śladami 
brata podąża młodsza siostra Jakuba Maja.

Kubie życzymy dalszych sukcesów,  
a Rodzicom gratulujemy wspaniałych dzieci

ZSP LESZNO

sukcesy Jakuba rybarczyka w taekwondo olimpijskim

W styczniu uczniowie naszej szkoły odnieśli 
liczne  sukcesy  sportowe w  grach  drużyno-
wych.  W  finałowych  zawodach  rangi  po-
wiatowej  chłopcy  ze  szkoły  podstawowej  
zdobyli  1. miejsce w piłce  nożnej  halowej. 
W eliminacjach gminnych pokonali drużynę 
ze  szkoły  z  Zaborowa,  a w  turnieju  finało-
wym,  rozgrywanym w Borzęcinie Dużym – 
reprezentacje  szkół  z  Dziekanowa  Leśnego 
(3:0), Błonia  (5:1)  i Ożarowa Mazowieckie-
go  (1:0).   W finale wygrali  z  gospodarzami 
(3:0). Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał uczeń klasy V z Leszna – Filip Zwoliński. 
W zawodach powiatowych w piłce nożnej 

halowej dziewcząt szkół podstawowych na-
sze uczennice zajęły 2. miejsce –   z najlep-
szymi przegrały  tylko  różnicą bramek, przy 
tej samej liczbie punktów.
Dziewczynki  ze szkoły podstawowej  zdo-

były również brązowy medal w unihoca w fi-
nale  zawodów powiatowych  rozgrywanych 
w Płochocinie. Uległy jedynie drużynom ze 
Święcic i Płochocina.
Uczniowie  gimnazjum,  zarówno  dziew-

częta,  jak  i chłopcy, na zawodach powiato-
wych w unihoca w Płochocinie zdobyli rów-
nież dwa 2. miejsca w tej  jakże atrakcyjnej 
dyscyplinie – ulegli jedynie gospodarzom.
Wszyscy uczniowie  ZSP w  Lesznie  god-

nie  reprezentowali  placówkę  i    przynieśli 
nam wiele  radości  i  chwały.  Życzymy  na-
szej  młodzieży  kolejnych  sukcesów,  pod-
noszenia swoich umiejętności oraz dalszej 
aktywności.

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY DRUŻYNY DZIEWCZĄT 
I CHŁOPCÓW SP I GIMNAZIUM 

– FILIP BĄK I IWONA LEWANDOWSKA

sukcesy sportowe 
uczniów zsP w lesznie
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Koncert z okazji Dnia Kobiet
pod Patronatem Wójta Gminy Leszno


