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Anioł ratuje
Estherę

Esthera Waldman nie
przyjechała na uroczystość.
Tego samego wieczoru w
synagodze w Nowym Jorku
odczytała z kartek historię
swojego ocalenia. Juliannę
nazwała „aniołem”.

CZYTAJ STR. 12-15 

Czarna 
poszła na całość

W tym związku
najwyraźniej to Czarna
nosi spodnie: atrakcyjna
trzydziestka, z determina-
cją w oczach. Herr Flick,
jej życiowy partner, nie
zrobił nic, tylko
flegmatycznie i ze stoickim
spokojem  obserwował jak
usiłowała zamordować
naszego fotoreportera

CZYTAJ STR. 10-11 

Królowa 
w trójwymiarze

Trójwymiarowa drukarka
wypluwając z dyszy przez
okrągły miesiąc gips
utwardzany chemicznie
zamieniła marzenie księdza
Mariana w rzeczywistość
CZYTAJ STR. 4-5 

Gdy góry lubią 
żartować z kolarzy

Grzegorz Trybuś, Jarosław Janowski i Ronald Krygiel - nasza tegoroczna ekipa na Ultramaratonie Bałtyk-Bieszczady
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Zmęczenie to nic. Najgorszy jest ból. Ze zmęczeniem możesz wygrać, z bólem raczej
nie. A na takim dystansie na pewno coś zaboli. BBT to Ultramaraton Bałtyk-Bieszczady
Tour 1008 km Non Stop. Dlaczego Bałtyk? Bo w Świnoujściu jest start. 
Dlaczego Bieszczady? Bo w  Ustrzykach Górnych jest meta. 

str. 8-9
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Rawicz
Sklep Rodzinny, Rynek 34
Księgarnia Szkolna, ul. 17 stycznia 2
Sklep Eko, ul. Kmicica 3
Cukiernia Kurasiak, ul. Westerplatte  2
Stacja benzynowa Pieprzyk, ul. Sarnowska 18a
Stacja benzynowa Pieprzyk, ul. Transportowców 2
Stacja benzynowa Pieprzyk, Sarnowa ul. Kurpińskiego 15
Stacja benzynowa Pieprzyk, Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a

Przedstawiciele handlowi: 
tel. kom. 507 053 463
tel. kom. 601 911 601
tel. kom. 509 879 802
tel. kom. 692 951 160

Chcesz zareklamować się na naszych łamach?
Zadzwoń:

Centralne Biuro 
Reklam i Ogłoszeń Eureka
ul. Nowy Rynek 33, 
64-100 Leszno, 
tel./fax 65 529 78 34

Kościan
Sklep spożywczy, ul. Wrocławska 16
Kawiarnia Sweet Cafe, ul. Wrocławska 2
Brico Marche, ul. Śmigielska 57

Gostyń
Cukiernia Kurasiak, ul. Łokietka 2
Cukiernia Kurasiak, ul. 1 Maja 17
Sklep Lewiatan, ul. Łokietka 44
Sklep Lewiatan, ul. Spokojna 24
Sklep Lewiatan, ul. Pionierska 31
Brico Marche, ul. Starogostyńska 12
Inter Marche, os. 700-lecia 16
Sklep Lewiatan, ul. Górna 21
Sklep ABC, ul. Górna 24
Sklep Bezik, ul. 1 Maja 37

Leszno
Cukiernia Kurasiak, ul. Słowiańska 36
Cukiernia Kurasiak, ul. Wróblewskiego 26/13 
Cukiernia Kurasiak, ul. Leszczyńskich 15 
Cukiernia Kurasiak, ul. Narutowicza 29 B/1 
Stacja benzynowa Pieprzyk, al. Konstytucji 3 Maja
Supermarket Piotr i Paweł, al. Konstytucji 3 Maja
Supermarket Piotr i Paweł, ul. Narutowicza
Galeria Leszno: - Cukiernia Sowa, - Cafe Club
Centrum Handlowe Manhattan
Kawiarnia Ratuszowa, Rynek
Kawiarnia Delicje, Rynek
Sklep Żabka, ul. Niepodległości 75
Sklep Żabka, al. 21 Października 7
Sklep Lewiatan, ul. Węgierska 15
Sklep spożywczy Smyk, os. Zamenhofa 25
Sklep ABC, Rejtana 72
Sklep owocowo-warzywny, ul. 55 Pułku Piechoty
Sklepy PSS Społem:

- ul. 55 - Pułku Piechoty 36 
- ul. Dąbrowskiego 15 
- ul. Narutowicza 17 
- ul. Jagiellońska 16 
- Rynek 11 
- ul. Opalińskich 2 
- ul. 17 Stycznia

Szukasz 
„Reportera leszczyńskiego”? 
Tu na pewno nas znajdziesz 

REKLAMA
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Czy Piotr i Przemysław Pawliccy
zostaną w Unii Leszno? Czy w
gminie Osieczna powstaną
siłownie wiatrowe? 
Gdy czytam konkurencyjne gazety,
dochodzę do smutnego wniosku,
że dziennikarze nie znają żadnych
odpowiedzi. Stawiają wyłącznie
pytania. 
Bo tak łatwiej, szybciej, taniej? 
„Panie premierze, jak żyć?” -

zapytał Donalda Tuska, pewien
hodowca papryki podczas
kampanii wyborczej. Pytanie
trafiło na czołówki gazet, otwierało
serwisy radiowe i telewizyjne. 
Na pytanie nie znał odpowiedzi
nikt, nawet Jarosław Kaczyński.
Popędził zatem do hodowcy i przy
paprykarzu  i zacierze (pomi-
dorowym oczywiście) stawiali
kolejne ważne pytania, które

nurtowały zgromadzonych dzienni-
karzy. 
Relacja ze spotkania dwójki
zagubionych – oczywiście na żywo
– poruszyła naród. Ba! 

Pytających jest 
zbyt wielu, 
Reporter leszczyński
tylko jeden

Naród wstrzymał oddech i na tym
bezdechu wyszło, że – jak w
starym dowcipie – pomidor!
(czerwony jak papryka). Wrzask 
i śmiech. 
Hodowca okazał się nieźle
radzącym sobie przedsiębiorcą, a
jego pytanie aktorską próbą. 
Dzięki Bogu, niektórym
dziennikarzom chciało się szukać
odpowiedzi. Drążyć, szukać, ale i

pytać rozsądnie i rzetelnie. 
Zespół „Reportera leszczyńskiego”
nie zamierza zajmować się
zmaganiami polityków, ale nie
zostawiamy złudzeń: będziemy
odpowiadali na pytania, które
dręczą naszych Czytelników. 
Pytających jest zbyt wielu,
Reporter leszczyński tylko jeden.

JAROSŁAW GOJTOWSKI

FELIETON
więcej na: www.remekdabrowski.pl

Mniej pytań, więcej odpowiedzi

OPOWIADA REMEK DĄBROWSKI



Ta sama twarz, te same palce, ten
sam półuśmiech i nawet fałdy w
sukni - zachwyca się ksiądz Marian
Libera obracając w dłoniach
miniaturową figurkę.  A to dopiero
prototyp kopii. Pełnowymiarowa
kopia  w Toruniu w pracowni
konserwatorskiej przez kilka tygodni
pokrywana była polichromią.
Niczym się nie różni od oryginału,
który od pół tysiąca lat stoi nad
ołtarzem w niewielkim kościółku w
Tulcach. I o to właśnie chodziło.

Miłość od pierwszego
wejrzenia
Ksiądz Marian Libera, który od roku
jest proboszczem parafii pod
wezwaniem Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Tulach
przyznaje szczerze, że w tuleckiej
Madonnie zakochał się od
pierwszego wejrzenia. I wyraźnie
widzi, że to uczucie odwzajemnione:
- Czuję Jej wyraźne wsparcie -
zapewnia kapłan snując plany, które
tulecką świątynię mają zamienić w
prężne i znane sanktuarium
Archidiecezji Poznańskiej. Wszystko
już sobie poukładał w głowie i teraz
realizuje zamierzenia krok po kroku.
Tulce to jedna  z najstarszych parafii
w poznańskiej archidiecezji. Miejsce
trwającego od wielu setek lat
maryjnego kultu, którym otaczana
jest cudowna figurka Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. Wyrzeźbiona około
1500 roku, późnogotycka figura
Niepokalanej zaliczana jest do 12
najpiękniejszych polskich Madonn.
I trudno się temu dziwić. Ręka
nieznanego, ale na pewno bardzo
utalentowanego artysty, z wielką
pieczołowitością oddała detale
postaci Maryi i Dzieciątka, które
Ona trzyma na ręce. Do tego
wizerunku od wieków pielgrzymują
pątnicy z okolicy błagając o łaski. A
że to błagania skuteczne świadczą
liczne wota umieszczone w
Sanktuarium. I świadczą też o tym
cztery koronacje, które dotąd odbyły
się w tuleckim kościółku.  
Pierwszej dokonał ksiądz biskup
Wojciech Tolibowski 19 maja 1662
roku. Druga odbyła się w 1686 roku.
Głowy Matki Boskiej i małego Jezus
uwieńczono wówczas koronami ze
srebra wysadzanymi klejnotami.
Korony wraz z berłem i srebrnymi

sukienkami oraz wotami zniknęły w
nocy z 5 na 6 września 1938 roku,
tuż przed odpustem. Kto dokonał
kradzieży i co się stało z  precjozami
nigdy nie wyjaśniono. Święto-
kradztwo doprowadziło do koronacji

numer 3. Nowe korony wykonano
już rok później z datków wiernych.
Czwartą koronację Matki Boskiej
Tuleckiej, tak zwanymi koronami
papieskimi wyprosił w Stolicy
Apostolskiej ksiądz arcybiskup
Antoni Baraniak, ale dokonano jej
już po jego śmieci. Odbyła się ona 2
września 1979 roku w obecności
tłumów wiernych i przez posługę
księdza arcybiskupa Jerze Stroby.

W Madonnie 
zakochał się 
od pierwszego
wejrzenia.
I wyraźnie widzi, 
że to uczucie
odwzajemnione

Dziś najliczniej sanktuarium
odwiedzane jest na początku
września, gdy w Tulcach odbywa się
odpust patronki parafii. 
- A mnie się marzy, by ruch
pielgrzymi odbywał się u nas na
okrągło przez cały rok - mówi
proboszcz. - Tulecka Madonna
zasługuje, by Jej kult rozszerzyć. 

I stąd między innymi wziął się
pomysł na kopię.  
- Pomyślałem, że gdyby stworzyć
kopię, ale taką naprawdę wierną
kopię, najwierniejszą z możliwych i
gdyby ta kopia, wzorem kopii

jasnogórskiego obrazu wędrowała
od parafii do parafii to dopiero
byłaby niesamowita promocja naszej
Pani Tuleckiej i sanktuarium -
opowiada proboszcz.

Laser lepszy od dłuta
Ale od razu na początku pojawiły
się schody. Był w Tulcach artysta
rzeźbiarz  ze Szczecina, też
zachwycony figurą, obiecał kopie
wykonać. I wykonał. Lecz to nie
było to. Nie ta twarz, nie te palce,
nie ten uśmiech i spojrzenie. Potem
wykonanie kopii oferowała firma
wyspecjalizowana w produkcji
świętych figurek. Ale  zastrzegła, że
niektórych detali uchwycić nie zdoła.
I właśnie wtedy, gdy już wydawało
się, że plany proboszcza legną w
gruzach, jak sam mówi, poczuł
wsparcie „z góry”.
- Ja sześć lat spędziłem w Lesznie
jako wikariusz - opowiada. - Do
dzisiaj dość często tam bywam. I
właśnie w Lesznie Matka Boska
podsunęła mi rozwiązanie. 
- Nie wiem, czy w naszym spotkaniu
był jakiś pierwiastek nadprzy-
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Trójwymiarowa drukarka, wypluwając 
z dyszy przez okrągły miesiąc gips utwardzany 
chemicznie, zamieniła marzenie księdza
Mariana w rzeczywistość 

Królowa w   
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Ksiądz Marian Libera: - czuję wyraźne wsparcie tuleckiej Madonny 

REKLAMA



rodzony faktem jest, że moglem
księdzu proboszczowi zaoferować
pomoc - uśmiecha się Paweł Klak,
który działa w założonym przez
grupę leszczyniaków Stowarzy-
szeniu Rozwoju Digitalizacji Dóbr
Kultury. 
Digitalizacja dóbr kultury to
przekształcaniu zabytków z postaci
rzeczywistej do cyfrowej. Brzmi
skomplikowanie, a najłatwiej
wytłumaczyć to na przykładzie
starodruków. Każda stara, cenna
książka jest narażona na zniszczenie.
Aby w razie jakiejś katastrofy nie
stracić jej bezpowrotnie można ją
zdigitalizować, czyli  zeskanować i
umieścić na twardym dysku
komputera. Dodatkowy plus jest
taki, że zeskanowany starodruk
można udostępnić większej liczbie
ludzi, ba, na zdigitalizowanym
starodruku mogą  nawet pracować
historycy, badacze i konserwatorzy.
- Digitalizować można nie tylko
stare książki - mówi P. Klak. - Na
przykład wykonywaliśmy w
Muzeum Narodowym w Warszawie
digitalizację korony króla Augusta
III z 1733 roku. Natomiast trójwy-
miarowego skanowania, prototy-
powania i drukowania zabytkowej
rzeźby, takiej jak tulecka Madonna,
nikt jednak w Polsce jeszcze nie
wykonywał. To było ciekawe
wyzwanie.
Pawła Klaka, z wykształcenia
historyka sztuki,  kłopoty proboszcza
z Tulec z pozyskaniem wiernej kopii
figury nie dziwią:
- Późnogotyckie rzeźby mają to do
siebie, że są nasycone detalami -
mówi. - Na przykład szata Matki

Boskiej jest tak bogato udrapowana
i ozdobiona głębokimi faldami, że
współczesny kopista sobie z  tym nie
poradzi.
Poradzić sobie może laser i
trójwymiarowa drukarka.
- Digitalizacja to skomplikowany
proces - tłumaczy P. Klak. -
Najpierw specjalnym laserowym
urządzeniem zeskanować figurę,
następnie zebrane dane obrobić 
cyfrowo, a  otrzymany obraz

wydrukować w trójwymiarowej
drukarce.
Widziałem tą drukarkę - mówi
ksiądz proboszcz. - To taka komora,

w środku której porusza się dysza
wypluwająca jakiś proszek, który się
utwardza i tworzy  określone
kształty. Widok jak z filmów science
fiction.

Wsparcie „z góry”
Siostra bliźniaczka tuleckiej rzeźby
powstawała w szczecińskiej firmie
„W+ Architekci”. Drukarka
pracowała przez miesiąc. Dzień i
noc. Efekt jest niesamowity: kopia
jest wierna w najdrobniejszym
szczególe. Pomalowana przez
konserwatorów jest właściwie jest
nie do odróżnienia od oryginału.
Minus jest jeden : spore koszty
takiego przedsięwzięcia wynoszące
kilkanaście tysięcy złotych. W
sprawie tych kosztów proboszcz
także odczuł maryjne wsparcie.
- W tym roku obchodziłem 25-lecie
kapłaństwa - tłumaczy ksiądz
Marian.- Była uroczystość, sporo
gości. Na zaproszeniach napisałem,
że nie chcę żadnych kwiatów,
prezentów, tylko datki na kopię
tuleckiej figury. To co dostałem,
dołożyłem do moich oszczędności i
wie pan co? Wyszło dokładnie tyle
ile potrzeba.  Ja nie żartuje, gdy
mówię o wsparciu z góry dla tego
przedsięwzięcia. Naprawdę.
Co teraz? Od 2 września w  Tulcach
trwa wielki odpust Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w 350.
rocznicę pierwszej koronacji. 9
września podczas sumy odpustowej
poświęcona zostanie kopia cudownej
figury. Co potem?
- Potem będzie co Bóg zechce -
mówi proboszcz. 
A jeśli Bóg zechce pobłogosławić

proboszczowskim planom to w
Tulcach powstanie  nowa letnia
świątynia (bo stary kościółek jest
mały, ma zaledwie 80 miejsc
siedzących), plenerowa droga
krzyżowa, miejsce dla odpoczynku
dla pielgrzymów oraz dom
rekolekcyjny, który będzie
jednocześnie diecezjalnym ośrod-
kiem ruchu Pomocników Matki
Kościoła. Projekty już są
wyrysowane.

- Dom rekolekcyjny mógłby nosić
imię błogosławionego księdza
kardynała Stefana Wyszyńskiego, a
letnia świątynia błogosławionego
Jana Pawła II. A jakby pośrodku 
byłaby Ona, tulecka Pani - rozmarza
się proboszcz.
Na razie powstało Stowarzyszenie

Przyjaciół Sanktuarium Tuleckiego,
które ma pomóc te plany
zrealizować. 

ARKADIUSZ JAKUBOWSKI
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Modlitwa 
do Matki Boskiej
Tuleckiej

Nie marnuj skarbu
cierpienia!
Panie Jezu, łączę
swoje cierpienie z
Twoim cierpieniem.
Całego siebie, mój
ból fizyczny i udrękę
duchową składam 
w Twoich ranach, 
bo w nich jest moje
uzdrowienie. Amen.

O Maryjo, Ty jesteś
pierwszą spośród
wierzących 
w Chrystusa.
Umacniaj moją wiarę
w Twego Boskiego
Syna. Uczyń ją tak
żywą, żeby jaśniała
nawet w najmniejszej
rzeczy jaką uczynię. 
Matko Boska Tulecka
módl się za nami.
Amen.

  trójwymiarze
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Kopia cudownej figury Pani 
w Tulcach
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Tulecka Madonna
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Właśnie tak wyglądało skanowanie oryginalnej figury



Pismo z sądu cywilnego spadło na
Marka L. jak grom z jasnego nieba.
Gdy listonosz dostarczał je do jego
domu, mama nie żyła od dwóch lat.
Sprawy majątkowe zostały dawno
zamknięte i pozostawało tylko
pielęgnować jej pamięć i palić znicze
na grobie. I nagle spokój został
zburzony.
- Treść pisma była zadziwiająca -
zeznał potem Marek L. - To było
wezwanie na sądową rozprawę w
sprawie stwierdzenia spadku po
mojej mamie. Rozprawa miała się
odbyć na wniosek pewnego banku.

Bank ma dokumenty
Intencja była jasna i nie-
skomplikowana. Oto mama Marka,
Janina L. zaciągnęła w banku kredyt,
lecz zmarła, nim zdążyła go spłacić
w całości. A teraz bank usiłuje  po
jej śmierci odzyskać pieniądze z
pozostawionego przez zmarłą
majątku. Tak to było dla Marka L.
jasne. Był tylko jeden  szkopuł:
- Jestem pewny, że mama nie
zaciągała kredytu - mówi.- Przed
śmiercią chorowała, była zbyt słaba.
Poza tym na pewno powiedziałaby
mi o tym, a nie wspomniała ani
słowa.
Bank sobie jednak tego kredytu nie
wymyślił. Bank operuje
dokumentami. Była umowa na
kredyt podpisana przez Janinę L. na
kilka miesięcy przed śmiercią.
Starsza pani otrzymała 7500 zł, a
spłatę rozłożona jej na 60 równych
rat. Pieniądze zostały w całości
przelane na wskazane konto
bankowe. Dla banku sprawa była
więc czysta jak łza. Ale dla Marka
L. nie.
O tym, że umowa kredytowa jest
fałszywa, był przekonany na sto
procent. Musiał tylko znaleźć
dowody. To wtedy odezwała się w
nim żyłka grafologa. 
- Porównałem podpis mamy z
umowy kredytowej i podpis z prawa
jazdy i dowodu osobistego, który
odebrała zaledwie kilak lat temu -
tłumaczy.
Z lupą w ręku sprawdził litera po
literze. Te podpisy były jakby z
innych bajek. Na przykład litery „a”
i „i”. Janina L. zwykła je stawiać,
jak to ujął jej syn, w sposób
stempelkowy, czyli pisała te litery
oddzielnie. Tymczasem na bankowej

umowie były połączone z innymi
literami. Poza tym „i” miało nad
sobą tylko kropkę, a powinno mieć
taką małą kreseczką, bo tak je pisała
pani Janina. Literka „g” nie
posiadała charakterystycznej pętelki,
„k” na umowie kończyło się w dół,
a w dowodzie osobistym zupełnie
inaczej.  Kompletnym partactwem
było „l”, które powinno posiadać taki
lekki łuk w lewo, a tymczasem stało
wyprostowane jak angielski żołnierz
przed pałacem królowej. Marek-
grafolog tylko utwierdził się w
swoich podejrzeniach. A nawet
stworzył teorię wyjaśniającą
zagadkę. 

Pies z kotem 
- Tę umowę podpisał mój brat, a nie
mama - oświadczył policjantom, gdy
trafił na leszczyńską komendę, by
złożyć zawiadomienie o popełnieniu
kredytowego oszustwa.
Brat ma na imię Tomasz. Z Markiem
żyją jak pies z kotem, czego

potwierdzeniem może być fakt, że
Tomek zmienił nazwisko na
panieńskie mamy.  Bracia nie
widzieli się i nie rozmawiali ze sobą
od lat, co nie znaczy, że Marek co
nieco o  Tomaszu nie wie. Na
przykład to, że tamten miał kłopoty
finansowe (- Mama mi o tym
wspominała - zeznał). I jeszcze to,
że brat Tomek pracował jako
przedstawiciel banku. Tego samego,
który udzielił kredytu ich mamie
Janinie. Mama przed śmiercią
mieszkała sama w rodzinnym domku

pod Lesznem, Tomek czasami do
niej zaglądał i pewnie się zwierzał z
kłopotów, w jakie zdarzało mu się
wpadać. Marek był przekonany, że
to Tomek wkręcił mamę w ten
kredyt.   
Gdy sprawy w  swoje ręce wzięła
policja Tomasz już nie był
przedstawicielem banku. Zmienił
zawód i został kierowcą. Ale kredyt
swojej mamy bardzo dobrze
pamiętał.
- Tak to prawda, mama ubiegała się
o kredyt w banku - zeznał. -
Wszystkie czynności załatwiane
były w jej miejscu zamieszkania.
Według niego była to po prostu
kolejna kredytowa sprawa, którą
załatwiał i którą nie bardzo się
interesował. Wiedział oczywiście o
jaką kwotę się mama ubiegała i że
kredyt otrzymała:
- Dowiedziałem się tylko dlatego, że
w naszym banku wywieszana była
lista klientów, którzy otrzymali
kredyt i tam wyczytałem nazwisko
mamy - zapewniał. 
O tym, że to jego mam nikomu nie
powiedział. Do sfałszowania podpisu
mamy na umowie się nie
przyznawał.  I twierdził, że nie wie,
co się stało z pieniędzmi. Po prostu
zostały przelane na rachunek
bankowy wskazany przez matkę. 

Na rachunek Tomasza
Kłamał. Po pierwsze grafolog (już
nie amator, lecz biegły sądowy)
stwierdził, że podpis na umowie
bankowej to najprawdopodobniej
dzieło Tomasza. Po drugie rachunek,
na który trafiły pieniądze z kredytu
należy do... Tomasza. Po trzecie
zeznając na policji zapomniał dodać,
że sfałszował odcinek renty, którą
otrzymywała Janiny L. Starsza pani
co miesiąc pobierała 564 zł i 25
groszy. Dopisał przed tą kwotą
jedynkę, dzięki czemu szanse na
kredyt znacznie się zwiększyły. 
Sąd Rejonowy w  Lesznie, przed
którym Tomasz T. odpowiadał za
oszustwo i fałszerstwo skazał go na
10 miesięcy więzienia w
zawieszeniu na 3 lata i 800 zł
grzywny. Tomasz T. musi zapłacić
jeszcze prawie 2500 zł kosztów
sądowych oraz oddać bankowi 5100
zł. Wyrok nie jest prawomocny. 

MACIEJ GÓRECKI
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Popisy Tomasza
Marek, z zawodu handlowiec, z wprawą
biegłego grafologa, przeanalizował podpis
swojej mamy. Właściwie nie mamy, 
ale swojego brata
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Inżynier w zasięgu ręki
Z doktorem habilitowanym Maciejem Pietrzakiem, nowym rektorem Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Lesznie rozmawia Arkadiusz Jakubowski

REKLAMA

Niż demograficzny szaleje.
Uczelnie w kraju jednym głosem
alarmują, że brakuje studentów.
Panie rektorze przed panem
ciężka czteroletnia kadencja. Nie
obawia się pan jej?
Przyjąłem wybór na rektora znając
sytuację na rynku. To prawda, że
nadszedł niż demograficzny, że jest
coraz mniej młodzieży. Zapewne jest
to powód do obaw o przyszłość dla
wielu uczelni, ale też motywacja do
działania. I tak do tego podchodzę.
Musimy tworzyć  taką ofertę
edukacyjną, takie kierunki, by
młodzi ludzie wybierali studia u nas
i by byli z nich zadowoleni.

Łatwo powiedzieć, trudniej
wyczuć  trendy na rynku...
Nam się chyba udaje. Dowodzą tego
liczby. Już wiadomo, że w nad-
chodzącym roku akademickim nie
będziemy mieć mniej studentów niż

w roku ubiegłym. Moim zdaniem to
właśnie efekt pojawienia się w
naszej uczelni nowych kierunków:
fizjoterapii i informatyki, które
spotkały się ze sporym zainte-
resowaniem. Na pewno więc
studentów nie będzie mniej, a być
może nawet więcej, bo wciąż
jeszcze, do końca września,
prowadzimy  nabór na studia. To
szansa dla tych osób, które
poprawiały egzamin maturalny lub
nie dostały się na inne kierunki.

Hitem najbliższych lat będą
pewnie kierunki inżynierskie.
Nasza uczelnia wypuściła w świat
już wielu inżynierów. Od lat
kształcimy ich na elektrotechnice,
mechanice i budowie maszyn   a
także na specjalnościach rolniczych
i to na pewno są kierunki przy-
szłościowe szczególnie w kontekście
prowadzonej przez państwo kam-

panii promującej studia techniczne.
Ale należy od razu zaznaczyć, że
młodzież  w wyborach kieruje się

często własnymi motywacjami.
Niekiedy trudno je przewidzieć.

Coraz głośniej o studiach
dualnych. Zdaje się, że to kolejny
trafiony pomysł?
To zasługa poprzedniego rektora
profesora Czesława Królikowskiego.
To rzeczywiście bardzo ciekawa
propozycja na kierunku elektro-
mechatronika: studenci studiują 
i jednocześnie pracują w firmach. W
ten sposób absolwent, który
opuszcza uczelnię z dyplomem
inżyniera w kieszeni posiada już
doświadczenie zawodowe. A
wiadomo, że brak takiego doświa-
dczenia to główny zarzut stawiany
przez pracodawców absolwentom
studiów i bariera w znalezieniu
pracy. Studia dualne ten problem
niwelują. To model, który z  powo-
dzeniem funkcjonuje w Niemczech.
W PWSZ w Lesznie studia dualne

przygotowujemy  od roku i byliśmy
w tym zakresie pionierami w Polsce.
Choć niedawno ze zdziwieniem
przeczytałem, że jedna akademickich
uczelni technicznych proponuje
studia dualne w przyszłym roku
akademickim podając, że jest
pierwszą w Polsce uczelnią z taką
ofertą. To nie jest prawda.

Ile prawdy jest w stwierdzeniu, że
studia w PWSZ są całkowicie
darmowe?
To w stu procentach prawda 
w przypadku studentów studiów
stacjonarnych. One są bezpłatne. 
I dlatego są szansą dla wielu
młodych ludzi z mniejszych
miejscowości, czy mniej zamożnych
rodzin na zdobycie wykształcenia.
Zresztą wielu naszych studentów
podkreśla, że na studia w dużych
ośrodkach akademickich nie
mogliby sobie pozwolić.  

fo
t. 

A
rk

ad
iu

sz
 J

ak
ub

ow
sk

i

Studia stacjonarne na naszej
uczelni są bezpłatne - mówi
rektor Maciej Pietrzak



Wymyślił to Robert Janik, z
wykształcenia informatyk, z
zamiłowania rowerzysta długo-
dystansowiec.
- Startowałem w amatorskich
maratonach rowerowych - opowiada.
- Jeden taki miał długość 765
kilometrów. Razem z Wackiem

Żurakowskim, moim przyjacielem
zsiedliśmy z  siodełek, patrzymy na
siebie i myślimy, że pojechałoby się
jeszcze dalej. To właśnie wtedy
narodziła się idea BBT.

Nie dla małych
chłopców

BBT to Ultramaraton Bałtyk-
Bieszczady Tour 1008 km Non Stop.
Dlaczego Bałtyk? Bo Świnoujściu
jest start. Dlaczego Bieszczady? Bo
w  Ustrzykach Górnych jest meta.
Dlaczego 1008 km? Bo tyle dzieli
start od mety. A dlaczego Non Stop?
Bo tam nie ma etapów, wozów
technicznych i ekip, które jadą za
zawodnikami. Te trasę jedzie się non
stop, na okrągło, dzień i noc.
Kryterium jest jedno: trzeba się
zmieścić w limicie czasu, czyli 72
godzinach.
To już siódma edycja BBT. Co roku
przyciąga coraz więcej śmiałków
więc  Żurakowski i Janik już nie
mogą pozwolić sobie na jazdę na
rowerze. Ktoś musi czuwać nad
organizacją. Pierwszy jest głównym
sędzia, drugi komandorem.  
- Startujemy zawsze w ostatni
weekend sierpnia - mówi Janik. 
- W sobotę o godzinie 8 z promu
Bielik w Świnoujściu. A potem
wyznaczoną trasą trzeba dotrzeć do
Ustrzyk Górnych zaliczając po
drodze punkty kontrolne. 
Punktów kontrolnych jest 15. Są
punkty kontrolne małe i duże. Duże
są urządzone w zajazdach: tam
kolarze mają do dyspozycji pokoje i
prysznice, mogą się wykąpać i
przespać w łóżku z pościelą, jeśli nie
szkoda im czasu (wielu szkoda). Na
małych punktach takiego komfortu
nie ma, choć przespać też się można:
na materacu, gdzie  w kącie. Można
też coś zjeść i się napić, by nabrać
sił.  
- Przez sześć lat dorobiliśmy się
grona przyjaciół - mówi Janik. -
Niektóre punkty pomagają
organizować samorządy, niektóre
miejscowe stowarzyszenie  rowero-
we, albo po prostu społecznicy. Na
przykład w Brzozowie za
Rzeszowem zawsze czekają panie z
Koła Gospodyń Wiejskich. I zawsze
jest żurek. 
BBT Tour to nie jest zabawa dla
małych chłopców. Żeby wystartować
trzeba mieć minimum 23 lata i
zaliczone kwalifikacje, czyli
przejechać wcześniej któryś z
mniejszych maratonów odbywa-
jących się w Polsce. No chyba, że
ktoś już raz przejechał BBT, to
wtedy kwalifikacje może sobie
odpuścić. BBT 1008 km zyskał
miano najbardziej ekstremalnej

rowerowej imprezy w Polsce. W tym
roku wyruszyło 108 zawodników, w
tym trzech z Gostyńskiego Klubu
Rowerowego: Ronald Krygiel,
Jarosław Janowski i Grzegorz
Trybuś. Towarzyszyliśmy im na
trasie.

Świnoujście. 
Hotel Bryza. 
Piątek 24 sierpnia.
Baza startowa. Po korytarzach
gorączkowo kręcę się goście z
rowerowymi akcesoriami: pompki,
opony, lemondki (specjalne podpórki
do rąk montowane na kierownicach
rowerów; można się na nich
wesprzeć i odpocząć; nazwa
pochodzi od Grega LeMonda, który
jest zastosował jako pierwszy),
kaski, lampki. W każdym pokoju po
dwa, trzy rowery. Tu nikt nie zostawi
swojej szosówki na noc na dworze.
Po pierwsze te rowery kosztują po
kilka tysięcy złotych. Po drugie
szosówka to najlepszy przyjaciel
kolarza. A o przyjaciela trzeba
zadbać: jest jeszcze czas na
przesmarowanie, dokręcenie,
dopieszczenie.
- Kurde ratuj, potrzebuję lutownicę,
lampka przestała świecić - Grzegorz
stoi na schodach i jest
zdenerwowany. Lampka na tym
maratonie jest o prostu niezbędna.
Po ciemku można się zabić. 
Lutownica nie jest na szczęście
potrzebna. Wystarczył scyzoryk i
trochę taśmy izolacyjnej. Światło
wróciło.
Jarek martwi się swoim kolanem.
Właściwie to miał już zaplanowaną
artroskopię w Poznaniu, ale
zdecydował się na Bałtyk-
Bieszczady, więc wpuścił w kolejkę
do lekarza swojego kolegę. Kolega
właśnie wczoraj miał artroskopię w
Poznaniu, a Jarek siedzi w pokoju w
hotelu Bryza i masuje swoje kolano. 
- Pierwszy raz w życiu ogoliłem
sobie nogi - mówi. - Dziwnie się
czuję.
Ale to nieważne. Ważne, że na
ogolonych nogach lepiej się trzymają
plastry rozgrzewające. No i że w
razie jakiegoś upadku i ran, goła
skóra lepiej się goi.
Roni też się martwi. Trochę swoim
sfatygowanym (przez lata na wpół
wyczynowo uprawiał siatkówkę)
kręgosłupem, bardziej jednak

mapkami, które każdy uczestnik
otrzymał od organizatora. 
- To tylko zwykłe wydruki z Googla
- mówi Roni. - Niewyraźne.
Możemy się pogubić.
- To nie jest zabawa, tu nikt nikogo
nie prowadzi za rękę - ucina krotko
Robert Janik. - Każdy musi radzić
sobie na trasie sam. Musi zaliczyć
punkty kontrolne i nie może łamać
przepisów drogowych. Bo inaczej
będzie kara czasowa. Nawet 12
godzin. 
O tym wszystkim jest mowa na
wieczornej odprawie. 108 chłopa
siedzi w skupieniu na sali
gimnastycznej w pobliskiej szkole i
słucha. Każdy otrzymał zestaw:
mapki, numer startowy, książeczkę
i  odblaski.
Grzegorz gdy już przestał martwić
się lampką, zaczął myśleć o swoim
ścięgnie Achillesa. Przeciążył je
wiosną, przez dwa miesiące chodził
na rehabilitację. Skończył ją miesiąc
temu. Wytrzyma to ścięgno, czy nie?

Świnoujście. 
Prom Bielik, 
sobota godz. 8 (0 km)
Pani wiceprezydent Świnoujścia
życzy powodzenia.  Wystrzał z
zabytkowej armaty daje sygnał do
startu. Poszli. 

Płoty (76 km), 
Drawsko Pomorskie
(130 km), Piła (227 km)
- Na samym początku wciąż jeszcze
były nerwy, puściło gdzieś przed
Płotami - mówi Grzegorz. -
Weszliśmy w swój rytm.
Pracowaliśmy na zmianę. Pięknie się
jechało.
Grzegorz jest najstarszy: rocznik
1958. Prowadzi firmę w Gostyniu.
Roni jest policjantem, rocznik 1968.
Jarek pracuje w firmie Ardi, jest
najmłodszy z trójki, ma 42 lata.
Żaden nie jest więc
młodzieniaszkiem.
- W tym sporcie młody wiek nie jest
żadną przewagą - tłumaczy Wacław
Żurakowski. Sam ma 66 lat, a  w
ubiegłym roku ukończył legendarny
europejski ultramaraton Paryż-Brest-
Paryż. - W kolarstwie wytrzymałość
przychodzi z wiekiem. A tu o
wytrzymałość właśnie chodzi. BBT
to nie wyścig. 
Dlatego jadąc nie patrzy się na
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Zmęczenie to nic. Najgorszy jest ból. Ze zmęczeniem możesz wygrać, 
z bólem raczej nie. A na takim dystansie na pewno coś zaboli. 

Wacław Żurakowski - główny sędzia i Robert Janik - komandor
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Weterani, w środku Zygmunt Łuczkowski - jeden ze zwycięzców
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Zielone numery startowe otrzymywali nowicjusze
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Góry żartują sobie   



prędkościomierz, a raczej na
pulsometr. Jedzie się na tętno: tak,
żeby nie przekraczało 120 uderzeń
na minutę. To tak w uproszczeniu. I
jeszcze trzeba zwracać uwagę na
kadencję. Kadencja to liczba
obrotów korby z pedałami na
minutę. Ona też jest wyświetlana na
liczniku. Współczesne szosówki
naszpikowane są elektroniką.

Kruszyniec 
koło Bydgoszczy, 
(317 kilometr)
W nogach już 12 godzin kręcenia.
Jest dobrze.
- Nie zgubiliśmy się - mówi Roni.
- Achilles się nie odzywa - cieszy
się Grzegorz.
Tylko Jaro nie ma wesołej miny:
- Kolano boli - mówi zrywając
plastry. - Boje się tego bólu. Ból jest
najgorszy. Ze zmęczeniem dasz
sobie radę, z  bólem nie.
Kruszyniec to duży punkt kontrolny.
Tu się można przespać, zjeść obiad,
jest samochód z bagażami. Można
się przebrać na chłodniejsze nocne
godziny. Można skorzystać z
odżywek i izotoników, maści,
kremów, żeli.
Pierwsi już wymiękają i decydują
się na kilka godzin snu.
- My jedziemy dalej - mówi Roni.
Wyraźnie to on jest liderem
gostyńskiej  grupy. - Prześpimy się
na następnym dużym punkcie.
Jarek smaruje kolano maścią. Liczy,
że to pomoże.

Toruń (381 km),
Włocławek (426 km),
Gąbiń (486 km)
Noc i, niestety, deszcz.
- We Włocławku istna pompa -
opowiada Grzegorz. -  Akurat

jechałem na czele i dostałem taką
szprycę spod kół ciężarówki po
oczach, że o mało się nie wywaliłem.
Już szukaliśmy jakiegoś daszku, ale
Roni mówi, że pierdzielić to, bo i
tak już jesteśmy mokrzy. 
We Włocławku punkt koło stacji BP.
Ciepła zupa, ciepła kawa i namiot
nad głową. Sucho.
Przed nimi najnudniejszy odcinek na
trasie. Jadą wzdłuż Wisły, potem

skręcają na Łąck do Gąbinia. Droga
mało ruchliwa, ale dziurawa, ciemna,
wśród głębokich lasów i płaska.
Usypiająca. 
Znowu deszcz. Na punkcie w
Gąbinie pożyczają nożyczki i
ubierają się w worki na śmieci.
Wyglądają śmiesznie, ale
przynajmniej folia nie przepuszcza
wody i wiatru.

Żyrardów (558 km)
- Kolano przestało boleć, maść
pomogła - cieszy się Jarek.
- Jak zobaczyłem tabliczkę
Żyrardów już wiedziałem, że dojadę
do mety - mówi Grzegorz. - To był
przełom.
O mało nie przejeżdżają punktu
kontrolnego. Ktoś ich zauważył i
krzyknął. Roni się obejrzał i dlatego
nie dostrzegł dużej muldy z asfaltu.
Rower nie ucierpiał, ale on tak.
Przewracając się uderzył kolanem w
krawężnik i zdarł skórę z nogi. 
- Szlify to nic - mówi. - Najgorsze
kolano. Nie mogę depnąć na pedał.
Bolało.
Chce jechać, desperacko chce
jechać, ale nie potrafi. Co robić?
Może trochę poczekać, może
przejdzie? W szpitalu w
Żyrardowie, lekarz, gdy słyszy, że
Roni ma jeszcze przed sobą ponad
400 kilometrów, tylko się uśmiecha:

- Niech pan o tym zapomni - mówi.
- Ma pan naderwane przyczepy i
silne stłuczenie kolana. Co najmniej
tydzień odpoczynku od roweru.
Dla Roniego brzmi to jak wyrok.  
- Miał łzy w oczach - mówi
Grzegorz. - Nigdy nie widziałem go
tak załamanego. To był największy
twardziel.
„Szkoda, bo byłem naprawdę
świetnie przygotowany” pisze potem
w sms-sie Roni. 

Wsola (648 km), 
Zajazd Viking (698 km)
We Wsoli urzęduje lekarz wyścigu.
Doktor Tadeusz Bizewski, to
kolarski mistrz Polski lekarzy. Ma
pełne ręce roboty.
- Przez ten cholerny deszcz mieliśmy
odparzone stopy i skórę na dłoniach
- wkurza się Grzegorz. - Doktor
wtarł jakiś specjalny krem. Ulżyło.
I jeszcze wymasował mi Achillesa. 
Smarowanie pachwin i pośladków
kremami, maściami, żelami to
konieczność po godzinach
spędzonych na siodełku. 
Viking to drugi duży punkt.
- Śpimy kilak godzin, o drugiej w
nocy jedziemy dalej - mówi Jaro. 
Jest noc z soboty na niedzielę. 

Nowa Dęba (800 km),
Rzeszów (860 km),
Brzozów (904 km)
Za Rzeszowem zaczynają się góry.
Ale za Rzeszowem jest też punkt
kontrolny w Brzozowie. Weterani
BBT wiedzą, że jeden z najlepszych
punktów. Żurek  gotowany przez
panią sołtys Anne Żmudę już dawno
stał się legendą. Podobnie jak
gościnność dziewczyn z miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich.
- Wpadliśmy tam przemoczeni do
suchej nitki - opowiadał już na mecie
w Ustrzykach jeden z uczestników
maratonu. - Kobiety poleciały do
domów po ciuchy mężów. Dostałem
ten bezrękawnik.
W Brzowie jak co roku w kącie
remizy leży gruby materac.
Niejednemu drzemka na nim
przywróciła siły przed ostatecznym
starciem z Bieszczadami.

Ustrzyki Dolne (955 km)
- Kurde, rower się zepsuł - klnie
Grzegorz kawałek za Czarną. 
Koła się zatarły. Bo przecież jest z
górki, a rower nie chce jechać.
Dopiero na mecie weterani BBT
wyjaśnią: to było złudzenie.
Wyglądało jakby było z górki, ale
nie było. Góry czasami żartują sobie
z kolarzy.

Zmęczenie. Zmęczenie. Zmęczenie.
I znowu deszcz. Grzegorz i Jaro
pokonuja kolejne kilometry, ale
oddzielnie. Gdzieś rozdzielili się na
trasie. 

Ustrzyki Górne 
(1008 km)
Grzegorz Trybuś dotarł na metę w
Ustrzykach po 56 godzinach 40
minutach, Jarek Janowski po 56
godzinach i 43 minutach. Zwycięzcy
mieli czas 35 godzin 19 minut. Na

108 zawodników ultramaraton
ukończyło 99. Wszyscy we wtorek
28 sierpnia odebrali pamiątkowe
medale. 
Kolejna edycja Ultramaratonu
Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 km
Non stop odbędzie się za dwa lata.
- Jeśli Roni będzie chciał jechać, to
ja na pewno pojadę z nim - zapewnia
Grzegorz.  -  Żeby też mógł go
ukończyć.

ARKADIUSZ JAKUBOWSKI
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Roni i Grzegorz na trasie
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Żyrardów - chwilę po wypadku Roniego
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Prom „Bielik” tuż przed startem
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Punkt kontrolny w Płotach - nawet sportowcy muszą mieć przerwę
„na dymka”
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Fotoreporter, na szczęście, w porę
uciekł.
- Uff - sapnął z ulgą Henryk Mąka i
pogładził się po głowie, na której
jeszcze nie wyblakła sporych
rozmiarów czerwona szrama. Ta
szrama to też dzieło Czarnej, sprzed
dwóch dni.

Ona lubi postraszyć
- Czarna czasami lubi postraszyć -
tłumaczy i trudno mu nie wierzyć.
Czarną zna jak mało kto. Opiekuje
się nią od 27 lat i, można powiedzieć,
łączy ich niewątpliwie nić sympatii.
Zaraz jednak zastrzega, żeby tej
sympatii nie przeceniać.   Tacy
osobnicy jak Czarna nigdy nie
potraktują cię jak przyjaciela. Nie
zrobią nic, żeby się przypodobać, nie
przytulą się, nie ucieszą na twój
widok, jak na ten przykład pies. Bo
Czarna to nie pies, ale orzeł przedni.
- Czasami za to postraszy - powtarza
Henryk Mąka. - To znaczy ruszy na
ciebie, ale w ostatniej chwili wykręci
gdzieś w bok. Ale tym razem nie
chciała postraszyć. Poszła na całość.
Widziałem to w jej oczach.
To dlatego, kiedy my z fotore-
porterem zwiewaliśmy co sił z
woliery, on starał się na wszystkie

sposoby odwrócić jej uwagę:
krzykiem i machaniem rękami. Z
doświadczenia wie (a doświadczenie
ma wieloletnie), że taki harmider
drapieżnika wyhamuje, a czasami
nawet udaremni atak. Na szczęście
dla nas, tym razem się udało.
- To faktycznie mieliście szczęście -
komentuje doktor Zbigniew
Kwieciński z poznańskiego Ogrodu
Zoologicznego. - Spotkanie z orłem
przednim może skończyć się dużymi
obrażeniami. Ja omal nie straciłem
palca. Wybieraliśmy jaja z gniazda i
samica zaatakowała mnie swoim 7-
centymetrowym szponem. Jeden
ruch i dosłownie wywlekła mi
ścięgna na wierzch. Na szczęście
skończyło się na szwach i bliźnie.
Orły to urodzeni mordercy.

Drapieżcy z Czempinia
Po co więc wchodzić do woliery,  
w której „mordercy” mieszkają? To
proste: w poszukiwaniu dobrego
tematu.  A temat jest świetny. Można 
powiedzieć:  unikatowy w euro-
pejskiej skali.
Stacja Badawcza Polskiego Związku
Łowieckiego w Czempiniu, której
pracuje Henryk Mąka powstała
powstała w 1958 roku po to, by

prowadzić badania i eksperymenty
na potrzeby gospodarki łowieckiej.
Tematem wiodącym tych badań i
eksperymentów była i jest zwierzyna
drobna. To zrozumiale, bo tereny
otaczające Czempiń to obszar
intensywnej gospodarki rolnej, co
pozwala przyrodnikom obserwować
jak zachodzące w środowisku
naturalnym procesy gospodarcze
wpływają na kondycję drobnej
zwierzyny.  Stacja współpracuje z
ośrodkami akademickimi w kraju.

Orły przednie 
to potężne ptaki.
Rozpiętość
skrzydeł wynosi 
od 190 do 225 cm,
długość ciała 
80-93 cm.
Ważą nawet 
do 7 kilogramów

W Europie czempiński ośrodek jest
znany przede wszystkim  z pro-
wadzonej hodowli rzadkich gatun-
ków ptaków drapieżnych.
Wyhodowane w wolierach w
Czempiniu są potem wsiedlane

(nazywa się to reintrodukcją) do
środowiska naturalnego. Czempiń
słynie w Europie z hodowli sokola
wędrownego (w ramach ogólno-
polskiego Programu Restytucji
zatwierdzonego i nadzorowanego
przez Ministerstwo Środowiska, w
Stacji wyhodowano ponad 100
młodych sokołów, które następnie
wsiedlono do przyrody w
Wielkopolsce, na Pomorzu i Dolnym
Śląsku), ale nie tylko. Prowadzona
jest hodowla jastrzębi oraz... orłów
przednich. To one zwabiły nas do
Czempinia.
Orły przednie to potężne ptaki.
Rozpiętość skrzydeł wynosi od 190
do 225 cm,  długość ciała 80-93 cm.
Ważą nawet do 7 kilogramów. Jak u
wszystkich ptasich drapieżców
większe rozmiary osiągają samice.
Czarna i jej Herr Flick nie są
wyjątkiem. W Europie występuje na
Półwyspie Pirenejskim, w
południowej części Francji, w
Alpach i pasmach górskich
Bałkanów, Półwyspu Apenińskiego,
w Karpatach. Zasie-dla Szkocję,
północno-zachodnią Anglię,
Skandynawię, kraje nadbałtyckie,
Białoruś. W Polsce orły przednie
zamieszkują Bieszczady, Góry

Sanocko-Turczańskie, Beskid Niski,
Sądecki, Pieniny, Gorce, Tatry i
Beskid Żywiecki. Jedna para
gniazduje też w Słowińskim Parku
Narodowym na Pomorzu. 
W całej Europie żyje od 8400-11000
par lęgowych. W Polsce zaledwie
30-35. To gatunek, któremu grozi w
Polsce wymarcie. Szansą na
wzmocnienie populacji mogłaby być
hodowla orłów w Czempiniu tak jak
stało się to z sokołami.

Kochają się, 
ale dzieci brak
- Tyle że orły są nieporównywalnie
trudniejsze w  hodowli niż sokoły -
tłumaczy H. Mąka. - I przez to nasze
sukcesy hodowlane są znacznie
skromniejsze. Znacznie skromnie-
jsze. Wprawdzie w Europie hodowla
orłów jest dobrze opanowana, ale to
hodowla z ręki, przez inseminację.
My mówimy, że to wdrukowane
ptaki. To są orły do małego
wychowywane przy człowieku,
które człowieka traktują jak swego
partnera. Wtedy odpowiednim
masażem można od samca pobrać
nasienie i inseminować samicę, która
składa zalężone jaja. Nie do końca o
to chodzi w hodowli ptaków
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Czarna poszła  
Orzeł przedni to psychopata     

W tym związku najwyraźniej to Czarna nosi spodnie: atrakcyjna trzydziestka, z determinacją w
oczach. Herr Flick, jej życiowy partner, nie zrobił nic, tylko flegmatycznie i ze stoickim spokojem
obserwował jak usiłowała zamordować naszego fotoreportera

Na zdjęciu Henryk Mąka, autor tekstu oraz bardzo spokojna łania
fot. JHC
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Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, to ostoja dla wielu ptaków...



drapieżnych. My próbujemy hodo-
wać orły metodą normalnych
naturalnych lęgów. To rzadkość w
skali europejskiej. I piekielnie trudne
zajęcie. Mamy w stacji dwie pary
orłów przednich, jedyne w kraju, od
których uzyskano potmostwo. Do tej
pory udało się nam odchować tylko
3 młode orły.
Zbigniew Kwieciński, który pracuje
naukowo w poznańskim Ogrodzie
Zoologicznym poświęcił orłom
przednim 14 ostatnich lat. Gdy
rozbudowywano poznański ogród
zainwestowano w piękną i dużą
wolierę dla orłów przednich. W
założeniu w poznańskim ogrodzie
zoologicznym miała funkcjonować
hodowla orłów przednich. Od 1992
roku w Poznaniu wykluło się tam
pięć piskląt, ale żadne nie przeżyło
pierwszych dwóch tygodni.
- Na razie o takich osiągnięciach jak
w Czempiniu możemy tylko poma-
rzyć - wzdycha Kwieciński. Dlacze-
go tak trudno wyhodować orły?
- Nie wiem - zgodnie odpowiadają
obaj panowie.

- Taka na przykład Czarna i Herr
Flick - tłumaczy Henryk Mąka, gdy
już po udanej ucieczce przed
zdenerwowaną samicą stoimy przed
drzwiami woliery i tylko przez
wizjer zerkamy na parę orłów. - Na
pierwszy rzut oka wszystko jest ok.
Para się lubi, a to akurat u orłów
bardzo ważne, już koło Bożego
Narodzenia zaczyna się ruch wokół
gniazda, co znaczy, że zbliża się
okres lęgowy i że jest ochota. 

Henryk Mąka,
porównuje orły 
z sokołami. 
Sokół to dla niego
taki F-16, a orzeł
latająca
forteca.Taka B-52.
Mniej zwrotny, 
ale silny

Są toki, są kopulacje, jest wysia-
dywanie jaja. A potem najczęściej
się okazuje, że jaja są niezalężone.

A jeśli już wykluje się pisklę, co już
samo w  sobie jest rzadkością, nie
przezywa pierwszych dwóch
tygodni.  Tak było w tym roku. Po
kilku latach posuchy wykluło się w
czerwcu w Czempiniu pisklę orła
przedniego. Natychmiast zrodził się
plan, żeby orła, gdy   zostanie
odchowany, podarować Czechom.
To tam trwa program wspomagania
lokalnej populacji orła przedniego.
Czesi przyczepiają wypuszczanym
na wolność ptakom specjalne
nadajniki. Kilka miesięcy temu
zdarzyło się, że jeden z czeskich
orłów został zastrzelony przez
jakiegoś kłusownika albo
nierozgarniętego myśliwego na
Opolszczyźnie. Sprawcy nie
złapano, ale afera się z tego zrobiła
ogromna. No więc orzeł z Czempinia
miał być takim zadośćuczynieniem.
Ale pisklę nie przeżyło.
- Nikt nie wie dlaczego pisklęta
padają - mówi Z. Kwieciński. - Z
drugiej strony w naturze też
występuje duża śmiertelność piskląt.
Moim zdaniem mamy do czynienia

z zespołem czynników, które
decydują o powodzeniu lub porażce.
Po pierwsze to czynniki pogodowe.
Pisklęta orła przedniego są bardzo
wrażliwe na złe warunki pogodowe.
Zdarzało się, że młode ptaki już
niemal gotowe do wylotu z gniazda
zmoczone przez deszcz umierały. Po
drugie to czynniki osobnicze. Po
prostu samiec z samicą muszą się
dobrać, polubić. A to nie jest takie
proste, gdy orłów jest tak mało. Po
trzecie wreszcie wymieniłbym
czynniki pokarmowe, czyli dietę.
Myślę, że pisklętom w niewoli może
szkodzić monodieta. Nie jesteśmy
im w stanie zaoferować takiej
urozmaiconej diety jaką mają na
wolności.

Apetyt na baranka
- Niedawno dzwonił do mnie kolega
z okolic Mszany Dolnej - wspomina
H. Mąka. - Mówi, że chyba widział
nad swoją chałupą orla. Dzwoni na
drugi dzień i mówi, że to był na
pewno orzeł, bo sąsiadowi na
pastwisku zaatakował owce. To mógł

zrobić tylko orzeł.
- Orzeł przedni to psychopata wśród
ptaków drapieżnych - dodaje
Kwieciński. - Lubi zabijać, a instynkt
mordercy jest tak silny, że nie waha
się zaatakować lisa, zdziczałego psa,
kota, muflona czy kozicę.
Henryk Mąka, pasjonat sokolnictwa,
porównuje orły z sokołami. Sokół to
dla niego taki F-16, a orzeł latająca
forteca. Taka B-52. Mniej zwrotny,
ale silny. Ale kiedy się złoży też
potrafi być szybki. Piękny ptak.
Majestatyczny i niestety rzadko
spotykany.  
- Jednego z tej naszej wyhodowanej
trójki udało nam się wsiedlić do
środowiska - opowiada. - W
Karpatach po słowackiej stronie
wsadziliśmy go do gniazda dzikiej
pary. Został przez nią wychowany i
opuścił gniazdo. Fajne uczucie. Bo
to piękne ptaki. Warto o nie
zawalczyć.

ARKADIUSZ JAKUBOWSKI
PS. Korzystałem z danych Komitetu

Ochrony Orłów (www.koo.org.pl)
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 na całość 
    wśród ptaków drapieżników

Herr Flick (z lewej) zawsze spokojny, w napięciu obserwuje Czarną fot. JHC

W Polsce orły przednie
zamieszkują Bieszczady, Góry
Sanocko-Turczańskie, Beskid
Niski, Sądecki, Pieniny, Gorce,
Tatry i Beskid Żywiecki. Jedna
para gniazduje też w Słowińskim
Parku Narodowym na Pomorzu. 
W całej Europie żyje od 8400-
11000 par lęgowych. 
W Polsce zaledwie 30-35.

!



Na dyplomie z wykaligrafowanym
nazwiskiem: Julianna Barto-
szkiewicz, były niezrozumiałe słowa
w dziwnym alfabecie. I tłumaczenie:
„Kto ratuje jedno życie, jakby świat
cały ratował”.
„Narażała siebie i nas” – pomyślała
Krystyna Bartoszkiewicz o Juliannie,
patrząc na dyplom. Żałowała, że nie
ma Esthery.
Julianna to jej matka. Esthera –
kobieta, którą matka uratowała.

Julianna

1. 
Na przedwojennej, czarno-białej
fotografii Julianna Bartoszkiewicz
jest wysoką, elegancką brunetką. Ma
duże, ciemne oczy i ładne usta.
Stojący obok przystojny mężczyzna
z wąsem to jej mąż Bruno.
Właściciel zakładu i sklepu z
meblami oraz prezes Bractwa
Kurkowego w Lesznie. Do tego
żużlowiec „Unii Leszno” (w tamtych
czasach to sport elitarny). 
Julianna i Bruno pobrali się w 1928
roku. Rodzą im się dzieci: w 1929
roku – Stanisław, dwa lata później –
Jerzy, cztery lata po nim – Krystyna.
–  Byłam oczkiem w głowie tatusia
– powie 70 lat później Krystyna
Bartoszkiewicz.
Bartoszkiewiczowie są zamożni.
Mieszkają w kamienicy na
leszczyńskim rynku pod numerem
25. W zakładzie zatrudniają piętnastu
ludzi. Produkują meble od
kuchennych po Ludwika XIV i
trumny. O takich jak oni po wojnie
będzie się mówiło: kapitaliści.
We wrześniu trzydziestego
dziewiątego roku porucznik Bruno
Bartoszkiewicz idzie na front,
walczy nad Bzurą. Po klęsce wraca
do Leszna. W kamienicy na rynku
pod numerem 25 dzieciaki rzucają
się ojcu na szyję. Bruno
Bartoszkiewicz tuli je do siebie,
najmocniej czteroletnią Krystynkę. 
Następnej nocy ciężkie łomotanie do
drzwi. Przed wyjściem z domu
Bruno długo pochyla się nad
łóżeczkami śpiących dzieci. 
W sobotę 21 października na placu
Kościuszki w Lesznie pluton SS
rozstrzeliwuje dwudziestu
mężczyzn. Ciała Niemcy zakopują
w zbiorowej mogile. 
– Majster zabity! – wiadomość
przynieśli Juliannie pracownicy
(Bruno Bartoszkiewicz był jednym
z rozstrzelanych). 
Z trojgiem małych dzieci wysiedlono
ją do Tomaszowa Mazowieckiego w

Generalnej Guberni. Julianna
Bartoszkiewicz ma trzydzieści lat.
W jednej chwili straciła męża, dom,
majątek.

2. 
Dzięki znajomości niemieckiego
dostała pracę w magistracie i kąt w
suterenie. Musi tylko coś zrobić z
drzwiami, które się nie domykają,
potrzebuje porządnej kłódki. 
W sklepie z artykułami żelaznymi i
okuciami poznaje żydowską rodzinę
Średnich: małżeństwo z dorosłą
córką Estherą. Przed wojną mieli
zakład krawiecki w Bydgoszczy.
Przeprowadzili się do Tomaszowa –
Bydgoszcz była za blisko granicy z
Trzecią Rzeszą.
W 1941 roku idą do getta. Pod mury
getta przychodzi Julianna
Bartoszkiewicz. Bierze od Esthery
odzież i sprzedaje, żeby kupić za to
Średnim jedzeni.
Pewnego dnia Julianna mówi do
Esthery, że ukryje ją u siebie. Esthera
nie mówi nic rodzicom. Za bardzo
ich kocha. W końcu przełamuje się.
– Jeśli możesz, ratuj się chociaż
sama – mówią córce Średni.

3.
– Mama, podpisz. Będziemy mieć
cukierki – proszą Juliannę dzieciaki. 
Niemcy nagabują, żeby podpisała
volkslistę. Julianna nawet nie chce
o tym myśleć. Przecież Niemcy
zamordowali jej męża i wypędzili z
domu. We wrześniu 1943

przeprowadza się do Warszawy. Ma
tam rodzinę, załatwili jej mieszkanie.
Warszawski adres Julianny: Twarda
sześć, mieszkanie na drugim piętrze.
Żeby zarobić na utrzymanie,
handluje meblami w Hali
Mirowskiej. Synowie Stanisław i
Jerzy sprzedają gazety. Żyje im się
ciężko.
Któregoś dnia przed Julianną
Bartoszkiewicz staje Esthera z
mężem. Julianna przedzieliła kotarą
pokój, żeby mieli gdzie spać.

4.
Przed kamienicę przy Twardej 6
zajeżdżają samochody pełne
esesmanów. Wchodzą do mieszkania
na parterze. Julianna Bartoszkiewicz
liczy, ile czasu zajmie im, nim dotrą
na drugie piętro. 
Wszyscy się modlą. Esthera chce z
mężem skoczyć ze strychu i zabić
się. Boi się narażać Juliannę i jej
dzieci.
– Nigdzie nie pójdziecie! – błaga
Julianna
Esesmani opuścili kamienicę.
Przyjechali zlikwidować bimbro-
wnię na parterze.

5. 
Po klęsce powstania Julianna
Bartoszkiewicz z dziećmi ewakuuje
się z tysiącami cywilów do
Pruszkowa. 
Niesie na rękach ranną Krystynę.
Jest jej ciężko. Obok niej idą objęci
Esthera i Abe. 

6. W paczce z Kanady był ryż,
cukier i suchary. Był jeszcze list.
Esthera pytała, czy czegoś nie
potrzebują.
Julianna Bartoszkiewicz odpisała, że
dziękuje za paczkę. I że niczego im
nie brakuje.
List wrócił się. Na kopercie był
stempel: „adresat nieznany”.

7. – Krysiu, napisz, proszę. Przecież
ona musi gdzieś być – Julianna
Bartoszkiewicz nie daje córce żyć. 
Jest grubo po wojnie. Julianna
mieszka z córką w willowej
dzielnicy Poznania. Przeprowadziła
się z Leszna w latach siedem-
dziesiątych (z trudem odzyskała
część rodzinnego majątku – na
kapitalistów komuniści patrzyli
niechętnie). Chce przed śmiercią
odnaleźć Estherę. 
Krystyna Bartoszkiewicz pisze
kolejny raz na montrealski adres.
List się wraca. Pisze do ambasady
kanadyjskiej w Warszawie. Nie
potrafią jej pomóc. Może w
ambasadzie Izraela będą coś
wiedzieć? Też nic nie wiedzą.

8.
11 sierpnia 1995 roku w Poznaniu
umiera Julianna Bartoszkiewicz. 

Esthera

1.
Kobieta na zrobionej współcześnie
kolorowej fotografii też jest ładna.
Też ma duże, czarne oczy i ciemne
włosy. Chociaż widać, że nosi
perukę. 
Esthera w 1938 roku zrobiła maturę.
Chce być lekarką, ale dla Żydów jest
limit miejsc na uczelniach.
Profesorowie radzą, by poszła na
inne studia, a później przeniesie się
na medycynę. 
Studiuje handel na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest ciężko – na
uczelni obowiązuje getto ławkowe:
żydowscy studenci muszą stać w
kącie. Zaliczyła pierwszy rok.
Wybuchła wojna.

2. 
Od jesieni 1941 roku mieszka z
rodzicami w tomaszowskim getcie.
Pracuje w fabryce butów za murami
żydowskiej dzielnicy. Drogę do
fabryki i z powrotem pokonuje pod
eskortą esesmanów.
W listopadzie czterdziestego
drugiego roku Niemcy wywożą
większość Żydów z Tomaszowa. W

transporcie są rodzice Esthery. Córka
dowie się później, że zginęli w
Treblince.
Esthera została w Tomaszowie z
grupą kilkuset Żydów. Od kilku
miesięcy jest mężatką. Abe
Waldman, starszy od niej
mężczyzna, ujął ją swoją dobrocią.
Małżonkowie odliczają czas, jaki im
pozostał – wiedzą przecież co
Niemcy robią z Żydami. 
Raz w tygodniu Niemcy prowadzą
żydowskie kobiety z getta do łaźni.
Droga prowadzi niedaleko sutereny,
w której Julianna mieszka z dziećmi.
Esthera zdaje sobie sprawę, że to
jedyna szansa. 
– Każdy na odległość rozpozna cię,
że jesteś Żydówką i zginiesz – ciotka
Esthery próbuje odwieść ją od próby
ucieczki. Kocha ją jak własną córkę.
Błagania ciotki na niewiele się zdają.
– Instynkt życia był we mnie
silniejszy niż strach – powie po
latach Esthera. 
Jest luty 1943 roku. O szóstej rano
sto żydowskich kobiet czeka w
kolejce do łaźni. Na dworze jeszcze
ciemno. Esthera odłącza się od
kolumny. Po chwili jest w
mieszkaniu Julianny. Potem dołączy
Abe Waldman.  
Julianna Bartoszkiewicz załatwia
małżonkom aryjskie papiery. Esthera
nazywa się teraz Halina Majewska.
Abe Waldman to Stanisław
Wiśniewski. Żeby uniknąć
podejrzeń, Esthera tleni sobie włosy
(już nigdy nie odzyskają dawnej
urody, dlatego na starość będzie
musiała nosić perukę).

3.
Przed wyjazdem z Tomaszowa
Julianna Bartoszkiewicz musiała
zostawić Esterze swój warszawski
adres. Żydowscy małżonkowie nie
wychodzili prawie z jej domu. Gdy
ktoś pukał do drzwi, chowali się pod
łóżko albo do szafy. 
Esthera mocno zżyła się z Julianną.
Żydówka umiała szyć. Często
przerabiała jakieś stare rzeczy. Miała
do tego talent. Wystarczyło, że do
znoszonej sukienki wstawiła tiul
albo kwiatek i sukienka była jak
nowa.

4.
– Juta, jak przeżyjemy, pójdę na
kolanach do Częstochowy –
przyrzekła Esthera, gdy przed
kamienicę przy Twardej 6 zajechały
samochody pełne esesmanów.
Gdyby nie błaganie Julianny, pewnie
skoczyłaby z mężem z drugiego
piętra w dół.
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Anioł ratuje Estherę
Czy twoja matka była taka dobra, czy taka naiwna?

Estherę uratowała Julianna Bartoszkiewicz
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5.
Po wojnie Esthera wyjeżdża do
Montrealu – ma tam ciotkę. Z
Kanady wyśle Juliannie paczkę z
ryżem, cukrem i sucharami. W liście
będzie pytać, czy czegoś nie
potrzebują. Odpowiedzi nie dostanie. 
Przeprowadzi się do Nowego Jorku.
Są lata osiemdziesiąte, gdy znów
zaczyna pisać do Polski. Najpierw
na leszczyński adres Julianny. Listy
się wracają. Pisze do urzędów. Prosi,
żeby znaleźli adresatkę, która
mieszkała tu po wojnie. 
Odpowiedzi nie dostaje. W
komunistycznej Polsce prośbami ze
zgniłego Zachodu nikt się nie
przejmuje.

6.
„Żałuję bardzo, że drogiej mamy nie
ma wśród nas. Kiedy Pan odwiedzi
jej grób, jej duch odczuje, że o niej
nie zapomniałam. Proszę na grobie
położyć jedną różę” – pisze Esthera
do Stanisława, najstarszego syna
Julianny Bartoszkiewicz. 
List przyszedł w 1997 roku. Esthera
odnalazła Stanisława przez
Czerwony Krzyż, dwa lata po
śmierci Julianny. Stanisław
Bartoszkiewicz przekazał list

siostrze. Esthera i córka Julianny
zaczynają korespondować.

7.
Na grobie Julianny Bartoszkiewicz
jest tabliczka: „Jutko, dzięki za
uratowanie życia. Esthera i Stach”. 
O umieszczenie tabliczki poprosiła
Esthera. Treść napisu podyktowała
sama. Stach to imię jej męża z
aryjskich papierów, które załatwiła
Julianna.
Do Częstochowy Esthera raczej nie
poszła. 

8.
Rok 2000, lato. Po pięćdziesięciu
latach Esthera przyjeżdża do Polski.

Krystyna

1.
W powstańczej Warszawie odłamek
trafia w twarz dziewięcioletnią
Krystynę. Rana jest paskudna, nie
chce się goić (ślad po niej pozostanie
na całe życie).
Pamięta drogę z Warszawy do
Pruszkowa – jak mama niosła ją
ranną na rękach. Mamie musiało być
ciężko. Obok niej szli objęci Esthera
i Abe. 

Kilkadziesiąt lat później Krystyna
Bartoszkiewicz zada sobie pytanie:
– Czemu mąż Esthery nie pomógł
wtedy mamie i nie wziął mnie na
ręce?
Po chwili: – Może mieli dość wojny
i chcieli nacieszyć się sobą?

2.
„Późno sobie przypomniała, że ktoś
jej życie uratował” – pomyślała z
lekkim wyrzutem pani Krystyna, gdy
zobaczyła zdjęcie Esthery (zrobiono
je kilka lat temu w Nowym Jorku).
Zaczęła szukać podobieństw między
dwudziestokilkuletnią Estherą a
starszą kobietą patrzącą na nią z
fotografii. 
Domyśliła się, że Esthera nosi
perukę.

3.
Na kartkach są przeważnie
reprodukcje Moneta. Na odwrocie
Esthera pisze drobnym maczkiem
długie listy do Krystyny
Bartoszkiewicz. Polszczyzna jest
ładna, pismo idzie równo.
„Kochana moja Krysiu, jak bardzo
żałuję, że spóźniłam się w
poszukiwaniu kochanej mamy” –
pisała w listopadzie 1997 roku.
Kartki przychodzą regularnie.

Czasem w kopercie jest banknot: sto
albo dwieście dolarów. Esthera
tłumaczy, że na więcej jej nie stać. 
„Nie przysyłaj pieniędzy” – odpisała
jej Krystyna.

4.
Latem 2000 roku Krystyna
Bartoszkiewicz pojechała na
lotnisko. Esthera pierwsza ją
poznała. Rzuciły się w ramiona.
Pani Krystyna przeżyła
rozczarowanie. Pamiętała Estherę
jako młodą, atrakcyjną kobietę, a tu
zobaczyła babcię. „Boże, jak to
człowiek może się zestarzeć” –
pomyślała.
Drugi raz rozczarowała się w domu.
Dotknęło ją, gdy z pękatej walizki
Esthera wyciągnęła dla niej stare
rzeczy. 
– Urok prysł – mówi.
– A może to ze starości? Albo
myślała, że u nas wciąż taka bieda?
– zastanawia się po chwili, jakby
chciała usprawiedliwić Estherę.
Zaprowadziła ją na cmentarz, na
grób matki. Esthera długo
wpatrywała się w marmurowy
nagrobek. Powiedziała na głos, jakby
mówiła do Julianny: „Dużo w życiu
ryzykowałaś”. 
Gdy wychodziły z cmentarza,

spytała jej córkę: – Czy twoja matka
była taka dobra, czy taka naiwna, że
tak mnie ratowała?
Krystyna Bartoszkiewicz nie
wiedziała, co ma odpowiedzieć.

5.
„Uprzejmie zawiadamiamy, że Pani
Juliannie Bartoszkiewicz został
przyznany tytuł «Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata» za pomoc,
którą okazała Żydom z narażeniem
własnego i swoich bliskich życia w
czasie okupacji hitlerowskiej” –
czytała w mroźny styczniowy dzień
Krystyna Bartoszkiewicz. 
List był z Instytutu Pamięci Yad
Vashem w Jerozolimie. Z prośbą o
uhonorowanie Julianny Bartosz-
kiewicz wystąpiła Esthera Waldman.
Podobno długo się wahała.

* * *

Esthera Waldman nie przyjechała
na uroczystość. Tego samego
wieczoru w synagodze w Nowym
Jorku odczytała z kartek historię
swojego ocalenia. Juliannę
nazwała „aniołem”. 

STANISŁAW ZASADA
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Mieli w Lesznie trzy stolarnie...
Przedwojenne Leszno. 
Na targ po pyry, 
kapustę i świeże jaja 
ze wsi chodziło się 
pod ratusz na Rynek. 
Po ulicach jeździło 
niewiele aut, ale te 
które widywano, to były
prawdziwe cacka 
ówczesnej motoryzacji.
Jedno z nich należało 
do Bartoszkiewiczów 
– stolarzy,
przedsiębiorców,
zamożnych ludzi.

Komu by wtedy przyszło do głowy,
że niebawem los ich tak
doświadczy? Ale zanim przyjdą złe
czasy, były lata pracy, rodzinnego
szczęścia i korzystania z tego, co
niosła ze sobą odzyskana
niepodległa Polska.

1. 
Jednak to nie Leszno, ale Rydzyna
jest początkiem tej rodzinnej historii.
Tu się poznali i pobrali. On – Józef
Bartoszkiewicz, mistrz stolarki, ona
- Franciszka Jędryczkowska,
klucznica i zaufana książęcej pary –
księcia Antoniego Stanisława,

ostatniego ordynata i jego żony.
Ponoć Franciszka cieszyła się tak
wielkimi względami książęcej pary,
że w podzięce za oddanie i gorliwą
służbę będąca, jak na ówczesne
czasy, już w dość poważnym wieku
panna młoda otrzymała w wianie
iście pański dar – dom z kawałkiem
ziemi pomiędzy rydzyńskim
rynkiem a zamkową fosą. Ten dar
wraz z mistrzowskim fachem męża
dawały solidne podstawy szczęścia
przyszłej rodziny.
Tak się też stało. Obok domu
darowanego przez księcia Antoniego
Stanisława stanęła niebawem

pierwsza stolarnia mistrza Józefa –
wyrób mebli, trumien i innych
sprzętów.
– To moja pamiątka po dziadku –
Krystyna przesuwa ręką po
ciemnym, gładkim blacie ciężkiego
kredensu. – To były szczególnego
meble dla szczególnej osoby. Dostała
je ciocia Maria, jedna z sióstr mojego
ojca, gdy wychodziła za mąż.
Do kompletu kredens ma
zawieszoną na ścianie nadstawkę z
szybami oraz mniejsze poboczne
szafki. Każdy sprzęt zrobiony z
litego drewna, bogato zdobiony
motywami wijących się roślin.

Piękna, snycerska robota, zapomina-
na już właściwe sztuka rzeźbienia w
drewnie ozdobnych elementów. Na
tym kredensie w poznańskim domu
Krystyny ta sztuka przedwojennego
snycerza i mistrzostwo stolarza
powracają w pełnej krasie.
Z tym się nic nie dzieje. Nic nie
odpada, nie pęka, nie wylatuje. Tyle,
że aby przestawić z miejsca na
miejsce, to kilku mężczyzn potrzeba
– śmieje się Krystyna.

2.
Takie meble dziadek Józef zaczął
robić w stolarni wzniesionej na ziemi
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darowanej przez ostatniego z
rydzyńskich książąt Sułkowskich. 
W stolarni przychodziły na świat
kolejne cuda meblarskiej sztuki, a w
stojącym obok domu kolejni
synowie – Brunon, Franciszek i
Ludwik oraz córki – Maria i Klara.
Dzieci rosły, stolarnia zdobywała
coraz większą renomę, a
odkładanych pieniędzy przybywało.
Wreszcie w domu pomiędzy
rynkiem a zamkową fosą zrobiło się
ciasno, tym bardziej, że najstarszy
Bruno zdał już egzamin mistrzowski
i chciał się usamodzielnić.
– Rodzice poznali się dzięki bratu
mamy – opowiada Krystyna. – To
on przywiózł mojego ojca do domu
dziadków w Lubiniu.
Feliks Kucnerowicz też był mistrzem
stolarskim, a swój warsztat
prowadził w Lubiniu. On zajmował
się stolarką, a żona Marta prowadziła
sklep ze wszystkim – od słodyczy
po materiały. Ich dom z balkonem,
jedyny taki w Lubiniu, do dzisiaj stoi
przy głównej drodze z Krzywinia
wiodącej do wzniesionego na
wzgórzu opactwa benedyktynów. W
domu oprócz Julii, przyszłej
Bartoszkiewiczowej, była jeszcze
jedna córka oraz pięciu synów. Jeden
z nich w czasie wojny będzie
walczył w słynnym dywizjonie 303,
a swe życie zakończy w Belgii.
Jeszcze przed wojną dziadkowie
Kucnerowicze sprzedali dom w
Lubiniu i przenieśli się do Poznania,
gdzie wybudowali willę na Dębcu.
Brat okazał się dobrym swatem, bo
w 1928 roku Julia i Bruno pobrali
się i zamieszkali w domu
podarowanym babci Franciszce
przez księcia Antoniego Stanisława.
Do tego czasu babcia i dziadek Józef
wraz z pozostałymi dorosłymi już
dziećmi zdążyli się wyprowadzić do
Leszna, gdzie na ulicy Wolności
kupili dom (obecnie na parterze
mieści się zakład i sklep optyczny),
a na Narutowicza założyli
Wytwórnię Mebli i Budowli oraz
Trumien.

3. 
Tym czasem w domu w Rydzynie
przychodziło na świat kolejne
pokolenie Bartoszkiewiczów –
synowie Stanisław i Jerzy oraz córka
Krystyna. To był ich ostatni rok w
Rydzynie – 1935. Wtedy też
zrobiono to zdjęcie. Miejscowy
fotograf (zakład do dzisiaj działa na
rynku w Rydzynie) ustawił ich w
ogrodzie. Julia z małą Krysią w
beciku z młodszym synkiem przy
boku. Straszy obejmowany przez
pochylonego nad matką ojca stoi na
ławeczce i góruje nad wszystkimi.
Niebawem także Brunon ze swoją
rodziną wyprowadził się z Rydzyny.
W ten sposób cały klan zamieszkał
w Lesznie, gdzie od tej chwili
działały trzy stolarskie firmy
Bartoszkiewiczów – seniora Józefa

na Narutowicza, najstarszego
Brunona na ulicy Zielonej i
średniego Franciszka pod Grono-
wem. Najmłodszy syn – Ludwik,
pracował z ojcem. Siostry zdążyły

też już powychodzić za mąż. Maria
za leszczyńskiego architekta
Stanisława Mańkowskiego, z którym
wyprowadziła się do Wrześni, a
Klara za leśniczego.

4. 
– Mieszkaliśmy w kamienicy na
Rynku pod numerem 25 (Obecnie
mieści się tu prowadzony przez
znanego w Lesznie przedsiębiorcę
Andrzeja Gołdyna Sporting). Na
parterze był sklep, w którym
sprzedawane były meble produko-
wane w fabryce ojca – wspomina
Krystyna. – Niewiele pamiętam z
tamtego czasu. Byłam małym
dzieckiem. To co wiem, to bardziej

wspomnienia mojej mamy, czy
starszych braci.
A jest o czym wspominać. Ojciec,
najstarszy z synów Józefa Bartosz-
kiewicza, był nieprzeciętną

postacią. Powstaniec wielkopolski,
a następnie wybitny działacz

Ludwik znalazł się 
w trzeciej dziesiątce
skazanych na śmierć
przez hitlerowców. 
W ostatniej chwili
egzekucję tej trzeciej
dziesiątki odwołano

Związku Powstańców Wielko-
polskich, komendant OSP i prezes
Bractwa Kurkowego w Rydzynie.
Działacz Stronnictwa Narodowego i
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
w Lesznie. Wreszcie prężny

przedsiębiorca. Dwa lata po
przeprowadzce Julii i Brunona, 3
maja 1937 roku umiera mistrz
stolarski, Józef Bartoszkiewicz. Na
pogrzeb przybywa ogromna rzesza

ludzi, ale nie wiadomo, czy więcej
jednak nie przyszło na pogrzeb jego
nieco wcześniej zmarłej żony,
klucznicy Sułkowskich – Franciszki
Bartoszkiewicz.
– Na tym zdjęciu widać kondukt
pogrzebowy jaki szedł z ulicy
Wolności za trumną babci –
pokazuje fotografię Danuta, córka
najmłodszego z braci
Bartoszkiewiczów, Ludwika. To on
po śmieci ojca już samodzielnie
poprowadził Wytwórnię Mebli i
Budowli oraz Trumien przy ulicy
Narutowicza.
Dopiero po śmierci tak naprawdę
okazało się, jakim dobrym
człowiekiem była babcia. Dobro

czyniła po cichu. Ale tak, aby
ludziom pomóc, więc szli za jej
trumną – Danuta kiwa głową i
odkłada fotografię.

5.
W przedwojennym Lesznie
Bartoszkiewicze obchodzili jeszcze
dwie rocznice śmierci swoich
rodziców. Nadal pracowali,
prowadzili swoje firmy, korzystali z
wolnych chwil. Na rodzinnych
zdjęciach widać radosne chwile w
Boszkowie, w górach, na
wycieczkach. Były też osobiste
pasje, jak chociażby ta Brunona,
który na swojej dekawce 350
próbował sił na raczkującym wtedy
żużlu. Potem przyszło ostatnie lato.
– Ojciec został zmobilizowany do
wojska, do 3. pułku lotniczego w
Poznaniu. 1 września poszedł na
wojnę i został ranny, ale udało mu
się wrócić do Poznania, gdzie
schronił się u rodziny mamy na
Dębcu – opowiada Krystyna.
– Oni go zatrzymywali. Mówili:
zostań, poczekaj, zobacz co się
dzieje. Ale on nie chciał, chciał
wracać do Leszna, do mamy i do nas
– Krystyna urywa.
Wrócił. W domy przy Rynku 25
zdążył być kilka godzin. Wieczorem
załomotali do drzwi. Zanim
wyprowadzili go z domu zdążył się
pochylić nad łóżeczkami dzieci i
pocałować ich główki. Był jeszcze
list od niego, ostatnie słowa do żony.
Takich jak on, ludzi walczących za
Polskę, szanowanych obywateli,
znaczących w mieście ludzi 21
października 1939 roku Niemcy
postawili pod ścianą więzienia na
placu Kościuszki i rozstrzelali. Za
co? Za przynależność do polskich
organizacji i wrogość wobec
Niemców.
– Tego samego dnia, co stryja
Brunona, aresztowano także mojego
ojca, Ludwika. Miał go czekać taki
sam los – mówi Danuta.
Ludwik znalazł się w trzeciej
dziesiątce skazanych na śmierć przez
hitlerowców. W ostatniej chwili
egzekucję tej trzeciej dziesiątki
odwołano.

6.
Ludwik przeżył, Brunon nie. Jego
rodzinę Niemcy wyrzucili z domu.
Julia wraz dziećmi trafiła do
Generalnej Guberni do Tomaszowa
Mazowickiego. Potem była
Warszawa i kąt w suterenie przy
ulicy Twardej, przygarnięcie
żydowskiej pary, którą Julia
postanowiła ochronić, wreszcie
powstanie warszawskie.
– Starszy brat Staszek choć jeszcze
był chłopcem, to brał w nim udział.
Mama była przekonana, że zginął –
opowiada Krystyna.
Julia, jej młodszy syn Jerzy, córka
Krysia i żydowska para przeżyli
powstanie w piwnicy przy Twardej.
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Franciszka i Józef Bartoszkiewicze, w tle zamek Sułkowskich w Rydzynie.

Bracia Bartoszkiewicze – Ludwik, Brunon i Franciszek

fot. Archiwum rodziny Bartoszkiewiczów

fot. Archiwum rodziny Bartoszkiewiczów



Przeżyli, ale Krystynie na całe życie
pozostała pamiątka. Dostała
odłamkiem. Rana, szczególnie ta na
twarzy była straszna. To, że nie
umarła zawdzięcza najpierw mamie,
która z taką determinacją walczyła
o pomoc dla niej, potem powstań-
czym lekarzom, którzy na ile
pozwoliły im warunki, to udzielili
jej pomocy, wreszcie krewnym, do
których już po wyjściu z Warszawy
udało im się trafić. W Tworkach
kuzyn mamy, który był tam
felczerem, ponownie musiał zająć
się potworną raną na twarzy
dziewczynki.
– Miałam przyrzeczone, że jak dam
sobie oczyścić ropiejącą ranę i kość,
to dadzą mi się napić mleka –
wspomina Krystyna.
Dała sobie i pewnie to ją ostatecznie
uratowało. Jednak znak po tym
warszawskim powstaniu pozostał na
całe życie. Podobnie jak pustka po
ojcu, ochotniku innego powstania –
wielkopolskiego. Na szczęście
starszy brat Stanisław odnalazł się,
więc już razem wrócili po wojnie do
Leszna.

7.
Tymczasem dla dwóch młodszych
braci ojca Krystyny zaczęły się
kolejne lata udręki. Średni
Franciszek, który ożenił się jeszcze
przed wojną z Niemką i w czasie
okupacji korzystał z ochrony, jaką
dawało mu takie małżeństwo i
najmłodszy Ludwik, który uniknął
egzekucji we wrześniu 1939 roku
poczuli, co to znaczy nowa władza. 
Tym bardziej, że w ich wypadku
chodziło nie tylko o to, że byli
prywaciarzami, jak zaczęto wtedy

nazywać przedsiębiorców, ale też
dlatego, że w ich zakładach w czasie
wojny działały punkty kontaktowe
AK. Co jakiś czas wzywali ojca na
UB. Czasami nie wracał bardzo
długo – wspomina córka Danuta. –
Mama odchodziła od zmysłów.
Wreszcie wracał. Zakrwawiony,
brudny, wynędzniały. W 1949 roku
miał pierwszy zawał, osiem lat
później kolejnego zawały nie
przeżył. Wujek Franek zmarł w
latach siedemdziesiątych.

W Tworkach kuzyn
mamy, który był tam
felczerem, ponownie
musiał zająć się
potworną raną 
na twarzy dziewczynki.
- Miałam przyrzeczone, 
że jak dam sobie oczyścić
ranę i kość, to dadzą mi
się napić mleka

8.
Dzisiaj już jedynie najstarsze
pokolenie pamięta trzy stolarnie
trzech braci Bartoszkiewiczów.
Naprawdę niewielu pamięta jeszcze
seniora rodu, Józefa Bartoszkiewicza
i jego żonę Franciszkę, zaufaną
klucznicę Sułkowskich. Pozostały
jedynie rodzinne fotografie, miejsca
z nimi związane i tablica na
więziennym murze, gdzie wśród
dwudziestki najznakomitszych
obywateli Leszna widnieje
nazwisko: Brunon Bartoszkiewicz.

JOANNA BIAŁA
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Julia i Brunon Bartoszkiewicz z dziećmi, Rydzyna 1935 rok fot. Archiwum rodziny Bartoszkiewiczów



Kolega dostał w spadku po babci
mieszkanie w blokach w Lesznie.
Ucieszył się, bo potrzebuje
pieniędzy. Ale w agencji nieru-
chomości powiedzieli mu, że ze
sprzedażą nie będzie tak łatwo, bo
po pierwsze czasy takie, że na
rynku więcej sprzedających niż
kupujących. Po drugie mieszkanie
nie jest nowe, wymaga remontu,
więc do super atrakcyjnych nie
należy. Kolega usłyszał więc, że ma
się cieszyć, jak uda mu się
spieniężyć lokal w ciągu pół roku
i to pod warunkiem, że zejdzie z
ceną. Poradź coś!
Podstawowa rada: niech pójdzie do
księgarni i znajdzie poradnik Ann
Maurice. W angielskiej telewizji
prowadziła program, w którym
pomagała sprzedawać na trudnym
angielskim rynku nieruchomości
domy i mieszkania. Powstał z tego
poradnik, prawdziwa biblia sprzeda-
wców mieszkań. Biblia z bardzo
skutecznymi radami.

Nie wierzę w skuteczność żadnych
rad. Prochu przecież nikt nie
wymyśli. Jest mieszkanie, jest cena
i jest klient. Albo go nie ma. A jak
nie ma klienta to trzeba zjechać z
ceną. Normalna rynkowa gra.
Mylisz się.

No to przekonaj mnie.
Podam swój przykład. Nie tak
dawno sprzedawaliśmy nasze
mieszkanie w blokach przy ul.
Sułkowskiego w Lesznie. Żadna
rewelacja: wielka płyta, trzecie
piętro. Mieszkanie nie było jakieś
wyjątkowe, a mimo tego, stosując
kilka prostych sztuczek, udało mi się
sprzedać je i to po maksymalnej
cenie, w jakiej sprzedawano na tym
osiedlu wtedy mieszkania. I dodam,
że mieszkanie kupił pierwszy klient,
który się pojawił.

Co zrobiłaś?
Zastosowałam się do kilku prostych
rad Ann Maurice. Przede wszystkim
porządek. Chcesz sprzedać mieszka-
nie, czekasz na klienta, nie marnuj

czasu tylko się weź za sprzątanie.
Ma być czysto i schludnie. Żadnych
walających się niepotrzebnych
przedmiotów czy rzeczy. Żadnych
gratów.  Masz psa albo inne zwierzę,
to wyszczotkuj kanapę i fotele, żeby
nie było tam sierści. Legowisko
najlepiej wynieś do piwnicy, żeby
się nie rzucało w  oczy. W kuchni
ma być pusty zlew, żadnych
suszących się ścierek na kaloryferze,
w łazience kosmetyki poukładane na
półeczce, wymyta podłoga i wanna.
No po prostu porządek. Aha i trzeba
jeszcze kupić kawę lub chleb do
wypieku.

Chcesz sprzedać
mieszkanie,
czekasz na klienta,
nie marnuj czasu
tylko się weź za
sprzątanie

Co takiego?
No tak. Tuż przed przyjściem klienta
należy albo upiec chleb w piekarniku
albo świeżo zaparzyć kawę, żeby
ładnie pachniało. Jak w takim
prawdziwym, wymarzonym domu.
Z chlebem jest sporo zachodu, ja
zaparzyłam kawę.

To wszystko?
Oczywiście że nie. Przy okazji
sprzątania należy pochować
wszystkie indywidualne pamiątki:
jakieś zdjęcia rodziny, czy z wakacji,
obrazki, maskotki. Ma być
neutralnie. Klient wchodząc do
mieszkania nie może go utożsamiać
z tobą i twoją rodziną, ale musi
wyobrazić sobie w nim siebie. I musi
dobrze się w nim poczuć.

Liczy się pierwsze wrażenie?
Pierwsze wrażenie jest bardzo
ważne, ale ono nie wystarczy.
Wszystko musi sprawiać wrażenie
poukładanego i solidnego. Korytarz
powinien być jasny i, oczywiście,
posprzątany. Salon najlepiej gdy jest
otwarty, przestrzenny i nie

nadmiernie zastawiony meblami.
Bardzo ważna jest sypialnia i
znajdujące się w niej duże łóżko.
Nawet jeśli klient nie ma zamiaru na
takim dużym łóżku spać, to sam
widok nastroi go pozytywnie.
Generalnie nie może w mieszkaniu
panować chaos. Każde pomie-
szczenie musi pełnić swoją rolę: jeśli
salon to niech nie stoi tam łóżko, czy
pralka automatyczna, sypialnia to
sypialnia, kuchnia to kuchnia.
Czasami szczególnie w blokach
trzeba łączyć funkcje w jednym
pomieszczeniu i na przykład ma się
biuro w sypialni. Ale wtedy niech to
biuro zajmie jeden kąt, a papiery nie
walają się po całym pomieszczeniu.

I to ci wystarczyło, by sprzedać
mieszkanie po najwyższej cenie?
Jeszcze nie. Mówiłam, że nie
powinno być osobistych pamiątek,
ale nie należy stronić do
sympatycznych drobiazgów. Jakieś
poduszeczki, kwiaty w wazonie,
ładny obrus. Ja sprzedawałam
mieszkanie w grudniu, więc była
przystrojona choinka oczywiście z
zapalonymi lampkami. 
Opowiem ci jak moja koleżanka
wynajęła mieszkanie. Od razu,
pierwsze z brzegu. Poszła je
zobaczyć i się zachwyciła. Mówi, że
wszędzie stały tam takie ślicznie
świeczuszki. Od razu podpisała
umowę. Po kilku dniach, gdy się
wprowadzała zobaczyła już tylko
puste mieszkanie bez mebli i już nie
była taka zachwycona. Potem kupiła
sobie oczywiście  nowe, ładne
meble, ale do dziś powtarza, że to
już nigdy nie było to co tego
pierwszego dnia. Bibeloty tworzą
klimat. I mają też tę zaletę, że można
nimi zamaskować wady: wyłupany
parkiet, jakąś rysę na ścianie. 

Jak powiem koledze, żeby kupił
świeczki, bo wtedy szybciej
sprzeda mieszkanie, to mnie
wyśmieje.
Jego sprawa. A mieszkanie jest
umeblowane czy nie?
Umeblowane, a  właściwie

zawalone meblami.
Lepiej się sprzedaje mieszkanie
umeblowane niż puste. W pustym
ludzie nie potrafią wyobrazić sobie
jak można zapełnić przestrzeń. Z
drugiej strony jeśli mebli jest za
wiele to bardzo niedobrze, bo
mieszkanie robi wrażenie małego,
zagraconego i odstręcza.

Co radzisz?
Wynieść część mebli. Albo pozbyć
się ich na dobre: sprzedać, wyrzucić,
wynieść do piwnicy. A przynajmniej
rozważałabym wyniesienie części
mebli na czas wizyty klienta do
sąsiada. I przypominam, niech
kolega posprząta mieszkanie i
przewietrzy.

Klienci oglądając
mieszkanie 
przede wszystkim
zwracają uwagę
na kuchnię 
i łazienkę. 
I jeszcze podłogi.
Ludzie sprawdzają,
czy podłogi nie są
zniszczone

Nie jest miłośnikiem sprzątania.
Całe mieszkanie musi wysprzątać?
Oczywiście, ze szczególnym
uwzględnieniem kuchni i łazienki.
Bo klienci oglądając mieszkanie
przede wszystkim zwracają uwagę
na kuchnię i łazienkę. Zwłaszcza
zapuszczona łazienka może

skutecznie odstraszyć nabywcę. 
I jeszcze podłogi. Ludzie
sprawdzają, czy podłogi nie są
zniszczone.

To kolega ma problem,  bo
łazienka w mieszkaniu po babci
pamięta późnego  Gierka. Podłoga
też.
To niech kolega przeprowadzi szybki
remont.

Remontować mieszkanie, które
chce się sprzedać? To nonsens.
Wcale nie. Można remont
przeprowadzić tanim kosztem. Niech
kupi niedrogie  płytki i panele, drzwi,
przemaluje ściany na jasny,
neutralny kolor. Wyda 10.000 zł, ale
podniesie wartość mieszkania 
o 30.000 zł. To się nie opłaca? Aha,
tylko żeby kolega prace zakończył
przed przyjściem klienta. Kolejna
zasad bowiem brzmi: przy
pokazywaniu mieszkania żadnych
niedokończonych remontów.

Co jeszcze powinien zrobić?
Kiedy już dojdzie do rozmowy 
z klientem niech podkreśla zalety:
takie wygodne, ze świetna
lokalizacja, bo w  pobliżu sklep i
przystanek autobusowy i że w ogóle
wszędzie blisko. I trzeba bardzo
chwalić sąsiadów. Że tacy uczynni i
spokojni. I broń boże nie wspominać
o dzieciach na klatce schodowej, bo
to się kojarzy z hałasem. 

Świeczki lub remont 
dadzą sukces 
Z Weroniką Pawlak, projektantką wnętrz 
z firmy Doradca Budowlany 24 o sztuczkach,
dzięki którym na kryzysowym rynku można
znacznie szybciej sprzedać mieszkanie
rozmawia Arkadiusz Jakubowski

Tuż przed przyjściem klienta należy albo upiec chleb w piekarniku
albo świeżo zaparzyć kawę - przekonuje Weronika Pawlak
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Wielka wystawa rolnicza 
AGRO SHOW to największa w Polsce i jedna
z największych w Europie wystawa rolnicza, której
organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Od 21 do 24 września 2012 roku
w Bednarach koło Poznaniu w gminie Pobiedziska będzie
można odwiedzić ponad 700 stoisk wystawców

Zaprezentują oni najnowocze-
śniejsze maszyny i urządzenia oraz
szeroki asortyment materiałów,
środków oraz usług związanych
z produkcją rolniczą, w tym ofertę
instytucji finansowych. Jednym
słowem wszystko, czego potrzeba
do prowadzenia dobrze prospe-
rującego i przynoszącego dochody
gospodarstwa rolnego. 
Gościem honorowym XIV
Międzynarodowej Wystawy
Rolniczej AGRO SHOW 2012 ma
być Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Stanisław Kalemba. 
W tym roku 700 wystawców z:
Polski, Niemiec, Austrii, Holandii,

Francji, Belgii i Ukrainy na rozle-
głych terenach byłego lotniska
w Bednarach zaprezentuje przede
wszystkim najnowsze maszy-
ny i urządzenia, które są niezbędne
zarówno w dużych, jak i mniejszych
gospodarstwach rolnych. 
Tradycją AGRO SHOW jest to, że
wystawiane maszyny i urządzenia
można obejrzeć zarówno
na wspólnym ringu, jak i podczas
pracy na sąsiadujących ze stoiskami
poletkach. To na nich poszczególne
firmy prezentują, jak oferowane
przez nich ciągniki, ładowarki,
opryskiwacze, kombajny i wiele
innych maszyn sprawdza się

w praktyce. W trakcie tych
pokazówo szczegółach i najno-
wszych rozwiązaniach techni-
cznych można porozmawiać
bezpośrednio ze specjalistami. Ta
forma prezentacji oferowanych
towarów od lat cieszy się dużym
zainteresowaniem i uznaniem
zwiedzających, szczególnie rolni-
ków, którzy fachowym okiem mogą
w ten sposób ocenić przydatność
maszyn i urządzeń dla ich
gospodarstw.
Podczas tegorocznej edycji 
AGRO SHOW swoje stoiska będą
miały wszystkie agendy rządowe
działające w obrębie rolnictwa.

Zainteresowani będą mogli
odwiedzić punkty konsultacyjne
Agencji Rynku Rolnego, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji,
Agencji Nieruchomości Rolnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Tradycyjnie podczas AGRO SHOW

nastąpi podsumowanie i wręczenie
nagród laureatom Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolnego, nad którym patronat
honorowy przyjął Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski. 
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Wcześniej Stanisław i Maria
Smektałowie trzykrotnie (za rok
2006, 2007 i 2010)  odbierali w
Paryżu laury w dorocznych „Global
Quality Awards”, czyli konkursach
jakości. Obecnie organizatorzy
zmienili ich nazwę, rozszerzyli
formułę i kryteria ocen biorąc pod
uwagę nie tylko jakość obsługi, ale
również sprzedaż aut i rentowność
firmy. Skomplikowany system
punktacji uwzględnia oczywiście
lokalne uwarunkowania.
W rankingu uczestniczą wszystkie
placówki Renault na świecie, czyli
1700 koncesjonerów i partnerów z
45 krajów. W gronie stu
tegorocznych laureatów tylko
dwóch, niczym Dawid i Goliat,
pochodzi z Polski: niewielka firma
z Leszna i warszawski Retail Group,
największy w kraju dealer Renault.
Smektałowie, ludzie skromni
nikomu dotychczas najnowszym
sukcesem się nie pochwalili. Jak
przed laty, gdy opisywałem ich
pierwsze triumfy.  A szkoda, bo jest
na czym skupić uwagę i z uznaniem
pochylić głowę.

Z Wiejskiej do Paryża
daleka droga
Pan Stanisław z wykształcenia
mechanik samochodowy prawie pół
wieku spędził w branży, zanim
sięgnął po prestiżowe tytuły.
„Terminował” w firmach transpor-
towych, zdobywał doświadczenie.
W 1983 roku postawił na siebie, a
zaczynał od przydomowego

warsztatu przy ul. Wiejskiej.
Rzetelnością i słownością zyskał
klientów i dobrą opinię. Renoma
leszczyńskiego mechanika dotarła aż
do Warszawy, w 1993 roku Renault
zaproponowało mu prowadzenie
serwisu i sprzedaży swoich aut „z
podwórka”. Strony zaufały sobie.
Smektała w 1994 roku postawił
wszystko na jedną kartę, zaciągnął
kredyt, wybudował salon przy ul.
Poznańskiej, trzy lata później
centrala podpisała z nim mowę
koncesyjną. Być może zawodowa
kariera pana Stanisława potoczyłaby
się inaczej, gdyby nie to, że miał w
niej swój udział pewien ...chirurg.
Znany.

Ambasador marki
On właśnie w 1991 roku, zaufał
obiegowym opiniom o mechaniku z
Wiejskiej i zwrócił się z prośbą o
fachowe doradztwo. Jacek
Kaczmarkowski, bo o nim mowa,
kończył właśnie praktykę we Francji
i wracając do kraju chciał skorzystać
z możliwości bezcłowego
sprowadzenia auta. Pierwotnie
zamierzał kupić używane, ale gdy
pojechali razem do Holandii, po
tygodniu intensywnych poszukiwań
obaj zmienili plany. Lekarz
zdecydował się na zakup nowego
Renault 19, które było pierwszym
nowym samochodem Renault 
w Lesznie, a Smektała oczarowany
zachodnimi salonami, ich
wyposażeniem i standardami obsługi
zaczął śnić o podobnej placówce w

Lesznie. I pewnie te marzenia
pozostałyby w sferze niespełnionych
pragnień, gdyby nie doping żony i
doktora Kaczmarkowskiego, który
obawy i zwątpienia rozstrzygał
krótko – Jeśli nie ty, no to kto inny
może to zrobić?  Tak mechanik
zaufał lekarzowi, ten zaś do końca
życia jeździł wyłącznie

samochodami Renault i serwisował
je u Smektały. - Był ambasadorem
marki. W ślad za nim poszło i do
dziś pozostaje z nami wielu znanych

w regionie lekarzy, prawników,
architektów, biznesmenów. Bo na
zaufaniu klientów głównie i rzetelnej
pracy 20-osobowej załogi
zbudowany jest nasz sukces. -
twierdzi pani Maria.
Ponad biznesem Smektałowie wyżej
cenią wartości typowe dla
wielkopolskiej mentalności: trady-

cję, pracowitość, więzy rodzinne. W
Lesznie są najbardziej familijną
firmą w branży motoryzacyjnej. Przy
Poznańskiej pod jednym dachem

pracuje Stanisław Smektała, żona
Maria, syn Łukasz, córka Justyna i
jej mąż Rafał Rybacki.

Zadowolony klient
najlepszą reklamą 
Tak zgodnie twierdzą właściciele
firmy i co dobitnie potwierdzają
badania rynku prowadzone przez
macierzysty koncern. Okazuje się,
że w ubiegłym roku, w Polsce aż 9-
u z 10-u klientów do zakupu nowego
auta rekomendowało swojego
koncesjonera Renault, a 8-u
przekonywało do jakości usług
serwisowych. Pod tym względem
dorównujemy już światowym
trendom.
O wypracowanej w Lesznie pozycji
i zaufaniu klientów do marki i salonu
przy ul. Poznańskiej, m.in. świadczy
wielkość sprzedaży, która w ramach
sieci prawie dwukrotnie przekracza
średnią krajową. Oczywiście
relatywnie mierząc do wielkości i
potencjału regionu.
I choć w gronie 51 krajowych
koncesjonerów leszczyński należy
do małych, wygrywa z największymi
w kraju. Nie idzie w ilość, ale w
jakość. Stanisław Smektała nie kryje,
że posiada plan dalszej rozbudowy,
ale w obecnej sytuacji woli utrzymać
dotychczasowe standardy obsługi i
zaufanie klientów, niż powiększać
zyski. Bo renomę już zdobył, także
na światowym forum. 
- Chapeau bas! - jak mówią Francuzi.

ZBIGNIEW KORONA 

Sukces budowany 
na zaufaniu

Nikomu to się nie udało. Leszczyński koncesjoner Renault czwarty raz zdobył
prestiżowe wyróżnienie francuskiego koncernu. 
Tym razem - debiutancki tytuł „Dealer of the Year” za rok 2011

Podczas paryskiej gali Stanisławowi
Smektale (ze statuetką) gratulacje złożyli
najważniejsi ludzie Grupy Reanult, od
lewej: Jerome Stoll - dyr. handlowy, Carlos
Tavares - dyr. generalny, Francois Ruppli -
dyr. ds. rozwoju sieci i Gilles Moncondhuy -
dyr. handlowy na Europę

fo
t. 

A
rc

hi
w

um

18 Nr 1 6 -19 września 2012 r. 35 000  EGZEMPLARZY MOTORYZACJA18



Na Krzyżowcu jedynie stare
podgrzybki i maślaki. Za to kurek
nawet dość sporo. Pomiędzy
Lesznem a Rydzyną są nie tylko
kurki, ale też maślaka można trafić.
Pod Kąkolewem to i podgrzybek
wpadnie do koszyka, ale generalnie
czas wielkiego grzybobrania przed
nami. Bo przecież i już popadało, a
i z ciepłem nie najgorzej, więc
grzybów tylko patrzeć. A jak się
wreszcie pokarzą, to przyjdzie czas
na talerz największego przysmaku –
duszonych grzybów ze śmietaną.
To najprostsze, ale też chyba
najbardziej grzybowe danie z
grzybów. Bo przecież nic tak nie
pachnie i nie smakuje, jak ten gęsty
sos.
– Do lasu trzeba się wybrać wcześnie
rano, wtedy jest mniej ludzi, a
grzybów sporo – przestrzega Henryk
Mikołajski. – Mam swoje miejsca
na różne grzyby: kurki, czarne łebki,

maślaki, prawdziwki.
Gdzie te miejsca są, tego pan Henryk
nie chce zdradzić, bo przecież zaraz
by się wszyscy rzucili i po grzybach.
A tak zawsze coś z wyprawy do lasu
przyniesie, a żona zaraz na patelnię
i już przysmaki gotowe.
– Mąż najbardziej lubi duszone na
maśle z cebulką, zaciągnięte
śmietaną. Do tego chleb, albo
gniecione ziemniaki. Może tak jeść
każdego dnia – śmieje się Irena
Mikołajska. – Ale staram się też inne
rzeczy robić – zupę grzybową z
łazankami, kapustę z grzybami,
jajecznicę z kurkami. To tak na
szybko, a jak mam trochę więcej
czasu, to i mięso z grzybami przygo-
tuję, grzybowy farsz do gołąbków,
czy pierogów. 
Trzeba też pomyśleć o zimie.
Suszone grzyby będą potrzebne nie
tylko na wigilię, ale też do
sylwestrowego bigosu, czy później

do sosu grzybowego z kaszą. Sporo
grzybów też marynuję w zalewie
octowej, a od kilku lat tez mrożę
grzyby. W ten sposób przedłu-żam
ten czas na grzybowe dania.
Cóż, że grzyby nie mają wielkich
wartości odżywczych i są
ciężkostrawne, to i tak ich smakoszy
nie ubywa. Ich aromat podnosi smak
barszczu, wigilijnej kapusty,
wykwintnego pieczystego, czy
delikatnych pasztecików z
francuskiego ciasta. Najwięksi
zapaleńcy grzybobrania, dla których
w lasach regionu leszczyńskiego jest
za ciasno, wyruszają na łowy pod
Zieloną Górę, Gorzów, czy Piłę.
Tam, gdzie lasy większe, rozle-
glejsze, a tym samym szansa na
kosze pełne borowików, a nawet
rydzów znacznie większa. Pozostaję
przy swoich sprawdzonych
miejscach – przekonuje Henryk
Mikołajski. – Wszystko zależy od
pogody. Jak nie będzie odpowiedniej
temperatury i nie będzie popadywać,
to tak jak przed rokiem, grzybów nie
będzie. Nie będzie ani tu, ani gdzie
indziej.

KAROLINA DWORAKOWSKA
- MATUSZEWSKA 
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REKLAMA

Uwielbiamy 
grzybów smak!

Kartoflanka z kurkami
Składniki:
30 dkg świeżych kurek
4 – 5 ziemniaków
1 mała cebula
1 kawałek pora
1 mała marchew
kilka łyżek śmietany
1 czubata łyżka masła
1 łyżeczka mąki pszennej
pęczek natki pietruszki
sól, pieprz biały mielony

Przygotowanie:
Grzyby oczyścić , wypłukać, odsączyć na sicie. Jeśli są małe pozostawić w
całości, jeśli większe pokroić na kawałki. Ziemniaki, marchew i cebulę obrać,
pokroić w kostkę. Pora cienko posiekać w plastry. Ziemniaki zalać gotującą
wodą i gotować na małym ogniu. W tym czasie na patelni rozpuścić masło,
wrzucić na nie cebulę i podsmażyć. Następnie wrzucić kurki i dalej smażyć
razem. Dodać marchew i pora. Jeszcze chwilę smażyć. Dodać wszystko do
gotujących się ziemniaków. Gotować aż ziemniaki będą miękkie. W tym
czasie w pojemniku roztrzepać śmietanę z mąką i odrobiną soli, zahartować
kilkoma łyżkami gotującej się zupy. Wlać do garnka. Zagotować i odstawić.
Doprawić całość solą i białym pieprzem. Podawać z posiekaną natką
pietruszki. Zupa jest gęsta i bardzo aromatyczna.

Warto postawić na nas
Reklama w Reporterze leszczyńskimPrzedstawiciele handlowi: 

tel. kom.  507 053 463
tel. kom.  601 911 601
tel. kom.  509 879 802
tel. kom.  692 951 160

Centralne Biuro 
Reklam i Ogłoszeń Eureka
ul. Nowy Rynek 33, 
64-100 Leszno, 
tel./fax 65 529 78 34




