


Po dwóch latach zakoñczy³y siê roboty 

budowlane przywracaj¹ce zabytkowy dworek 

przy ul. Sandomierskiej do stanu u¿ywalnoœci. 

Objêto nimi, m.in. rozbiórkê zawilgoconych 

œcian, podbicie fundamentów, wykonanie 

stropów ¿elbetowych, wymianê wiêŸby i pokrycia dachowego, 

wykonanie lukarn i okien po³aciowych, schodów oraz wszelkich 

instalacji wewnêtrznych. Obiekt bêdzie wykorzystywany przez 

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy, st¹d w jego 

otoczeniu pojawi³y siê dwie altany (ogrodowa i eventowa), plac 

do zabaw sensorycznych i boisko sportowe. Wartoœæ robót 

wynios³a 2,2 mln z³, inwestycjê sfinansowa³ Powiat Le¿ajski.  

28
06

Ze sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta 

wynika, ¿e w pierwszym pó³roczu 2019 r. Odno-

towano dochody ogó³em - 30,3 mln z³ (50,2 

proc. rocznego planu); dochody bie¿¹ce - 28,4 

mln z³ (53,8 proc.); wydatki ogó³em - 27,9 mln z³ 

(42,9 proc.), w tym wydatki maj¹tkowe - 3,1 mln z³ (19,9 

proc.); wydatki bie¿¹ce - 24,8 mln z³ (50,1 proc.).
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Koncert organowy prof. Andrzeja Chorosiñ-

skiego po³¹czony z recytacjami Micha³a Choro-

siñskiego by³ ostatnim wydarzeniem artysty-

cznym tegorocznego XXVIII Miêdzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. 

Podczas festiwalu w 16 koncertach wyst¹pi³o 29 artystów oraz 

Orkiestra Kameralna Polish Camerata - wys³ucha³o ich i obej-

rza³o ok. 7 tys. Osób. Wiêcej na str. 17
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07

Miasto otrzyma³o 100 tys. z³ na renowacjê 

pomnika Ofiar Pacyfikacji Le¿ajska w 1943 r. 

oraz przebudowê otoczenia. Pieni¹dze pochodz¹ 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego z programu Miejsca pamiêci i trwa³e 

upamiêtnienia  w  kraju.  Ca³kowita  wartoœæ robót wyniesie 

660  tys. z³, planowane  zakoñczenie  nast¹pi  w grudniu br. 

30
07

Min¹³ termin na zakoñczenie w Le¿ajsku 

monta¿u 132 instalacji fotowoltaicznych (OZE), 

których  wykonawc¹ jest ML System. Powód 

opóŸnienia: producent inwertera (jeden z ele-

mentów instalacji) wobec nawa³u zamówieñ nie 

jest w stanie sprostaæ rynkowemu zapotrzebowaniu i utrzymaæ 

terminowoœæ dostaw. Nowy termin deklarowany przez 

wykonawcê - 30 listopada br. 
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08

W obchodach 99 rocznicy Bitwy pod Zadwórzem 

zwanej te¿ Polskimi Termopilami wziê³a udzia³ 

50-osobowa delegacja z Le¿ajska z w³adzami 

miasta i powiatu. Opodal Zadwórza, 33 km od 

Lwowa, 330 polskich Obroñców Lwowa na czele 

z kpt.  Boles³awem  Zaj¹czkowskim  star³o  siê  z   bolszewick¹ 

I Konn¹ Armi¹ Siemiona Budionnego, opóŸniaj¹c, a ostatecznie 

odwodz¹c jej marsz na miasto. Cen¹ by³a œmieræ 318 

bohaterów, wœród nich kpt. Zaj¹czkowskiego, który w obliczu 

utraty  ¿ycia  z  r¹k  wroga  odda³  samobójczy  strza³.

Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad 

Grobami Wojskowymi we Lwowie - organizatora uroczystoœci, 

w okolicznoœciowym przemówieniu nawi¹za³ do inicjatywy dra 

Stanis³awa S³ychana, który przed 20 laty upomnia³ siê o pamiêæ 

bohaterów spod Zadwórza i zainicjowa³ powrót do 

rocznicowych obchodów (zakazanych w czasach Zwi¹zku 

Sowieckiego i PRL-u). Od tamtej pory uda³o siê zrewitalizowaæ 

mogi³y i kurhan, kryj¹cy zmasakrowane cia³a Polaków, zaœ 

le¿ajskim delegacjom zapewniæ coroczny udzia³ w roczni-

cowych  obchodach.  
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Wyj¹tkow¹ oprawê nadano obchodom 80 

rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. Ulicami 

miasta i okolicznych wsi przemaszerowa³ 50-

konny oddzia³ kawalerii polskiej oraz 

rekonstruktorzy w uniformach Wehrmachtu. Na 

placu Mariackim odby³a siê msza polowa w oprawie muzycznej 

Orkiestry Reprezentacyjnej Oddzia³u Kawalerii Ochotniczej w 

barwach 20 Pu³ku U³anów im. Króla Jana III Sobieskiego. W 

godzinach popo³udniowych na stadionie miejskim mia³ miejsce 

piknik rodzinny, na którym zaprezentowano szar¿ê kawalerii na 

pododdzia³ Wehrmachtu, konn¹ musztrê paradn¹ kawalerii 

oraz sztukê w³adania bia³¹ broni¹. Swoje stoiska otworzyli:  

IPN, 21 Brygada Strzelców Podhalañskich, 3 Podkarpacka 

Brygada Obrony Terytorialnej i Centrum Operacji L¹dowych - 

dowództwo komponentu l¹dowego im. Gen. Andersa w 

Krakowie. Uroczystoœci zakoñczy³ koncert patriotyczny w 

wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Oddzia³u Kawalerii 

Ochotniczej. Fotoreporta¿ na str. 4-6
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Zainaugurowano nowy rok szkolny, który w 

trzech le¿ajskich szko³ach podstawowych 

rozpoczê³o 960 uczniów, ich edukacjê 

powierzono 103 nauczycielom. Miasto trady-

cyjnie ju¿ (3 rok z rzêdu) wrêczy³o 120 pierwszo-

klasistom kuferki wype³nione szkolnymi pomocami. O inwe-

stycjach w oœwiacie na str. 8.

1
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W Zabrzu rozegrano Ogólnopolskie 

Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar 

K inder+sport .  Zawody poprzedz i ³y  

eliminacje, w których wziê³a udzia³ 

rekordowa liczba uczestników: w  trzech 

kategoriach (dru¿yny dwu-, trzy- i czteroosobowe) 

wystartowa³o 11 447 zespo³ów licz¹cych w sumie 47 143 

zawodniczek i zawodników. Ostatecznie do zabrzañskiego 

fina³u zakwalifikowa³y siê 192 dru¿yny, w tym m³odzi siatkarze 

(rocznik 2008) ze Szko³y Podstawowej Nr 3 w Le¿ajsku - 

wczeœniej zdobyli Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego w 

kategorii „dwójek”. W Zabrzu le¿ajscy uczniowie uplasowali siê 

na 16 miejscu. Zespó³ prowadzony przez Jana Macha gra³ w 

sk³adzie (zdjêcie poni¿ej) : Miko³aj Banaœ, Micha³ D³ugosz, 

Marcel Kotu³a, Nikodem Kocio³ek, Hubert Niemiec i Oskar 

Witkowski. 

24-26
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Le¿ajsk, 

Budowa ulicy £agodnej i Zacisznej objêta zosta³a 

50-procentowym dofinansowaniem z Funduszu 

Dróg Samorz¹dowych. Wartoœæ kosztorysowa 

robót szacowana jest na 2,4 mln z³, zakoñczenie  

sierpieñ 2020 r.

4
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70 rocznica tragicznej œmierci pp³k. Ludwika 

Wiêc³awa ps. „Œl¹ski” i plut. Edwarda Garba-

ckiego ps. „Ró¿a” (zginêli w rzeszowskim zamku 

zamordowani przez Urz¹d Bezpieczeñstwa) 

uczczona zosta³a msz¹ œwiêt¹ w le¿ajskiej 

bazylice oraz prelekcj¹ historyczn¹ dra Miros³awa Surdeja (IPN) 

w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej. Obecne by³y rodziny ofiar, woje-

woda podkarpacki, burmistrz Le¿ajska, uczniowie Zespo³u 

Szkó³ Licealnych i Zespo³u Szkó³ Technicznych oraz mieszkañcy 

miasta. 

5
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Burmistrz wrêczy³ stypendia i nagrody dla 

uczniów szkó³ podstawowych za szczególne 

b¹dŸ wybitne osi¹gniêcia w nauce. Ufundowane 

przez miasto stypendia przyznano  25 uczniom 

(po 100 z³ miesiêcznie), natomiast jednorazowe 

nagrody, po 1.000 z³ otrzyma³o 22. Wiêcej na str. 18
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Ewa  Leniar t, wojewoda podkarpacki, wrêczy³a 

w le¿ajskim ratuszu promesy na dofinansowanie 

inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samo-

rz¹dowych.  Do  realizacji  w  latach 2019-2020 

z powiatu le¿ajskiego zakwalifikowano zadania 3 

samorz¹dów:   Powiatu  Le¿ajsk,  Miasta  Le¿ajsk  oraz  Miasta 

i Gminy Nowa Sarzyna. Le¿ajsk otrzyma³ 1,2 mln z³ (50 proc. 

wartoœci) na budowê ulic £agodna, Zaciszna i Cicha. W ramach 

tej inwestycji powstan¹ nowe jezdnie, chodniki, oœwietlenie 

uliczne  oraz  kanalizacja  deszczowa. 

16
09

11 ofert wp³ynê³o na przetarg: Opracowanie 

dokumentacji projektowej na przebudowê i 

rozbudowê stadionu miejskiego w Le¿ajsku. 

Najwy¿sza cena wynosi - 458.790 z³, najni¿sza  - 

97.293 z³. Rozstrzygniêcie postêpowania nast¹pi 

w paŸdzierniku br., wykonanie dokumentacji - 30 paŸdziernika 

2020 r.

25
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30 wrzeœnia. Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o 

wy³¹czeniu nieruchomoœci niezamieszka³ych 

(us³ugi, produkcja) z miejskiego systemu odpa-

dów komunalnych. Powodem s¹ maksymalne 

stawki op³at za ich odbiór wprowadzone 

znowelizowan¹  ustaw¹  o   utrzymaniu czystoœci  i  porz¹dku 

w gminach.  S¹  one  wobec  stawek  obowi¹zuj¹cych obecnie 

w Le¿ajsku oraz w wiêkszoœci gmin dwukrotnie ni¿sze, tym 

samym stwarzaj¹ zagro¿enie subsydiowania nieruchomoœci 

niezamieszka³ych przez nieruchomoœci zamieszka³e. Od 1 sty-

cznia 2020 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów na 

nieruchomoœciach niezamieszka³ych regulowaæ bêdzie umowa 

pomiêdzy w³aœcicielem/u¿ytkownikiem nieruchomoœci  a  firm¹  

odbieraj¹c¹  odpady.  

30
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Tomasz Jakubiec z Le¿ajska zwyciê¿y³ w ultra-

maratonie kolarskim „Piêkny Zachód-Huzar 

Cup” (w kategorii open) na dystansie 1039,8 

km. Trasê wiod¹c¹ m.in. przez Sudety pokona³ w 

jeŸdzie non-stop po 55 godzinach i 13 minutach. 

W wyœcigu wystartowa³o 30 zawodników, a ukoñczy³o - 18. 

Dziêki zwyciêstwu T. Jakubiec uzyska³ kwalifikacjê do 

przysz³orocznego ultramaratonu Bieszczady - Ba³tyk (1008 km 

non-stop). 

6
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Po raz 4 odby³o siê Le¿ajskie Targowisko Sztuki. 

Wiêcej na str. 14-15 6-8
09

Tylko do koñca bie¿¹cego roku mo¿na skorzystaæ z preferencyjnych, 

niskooprocentowanych (oko³o 1%) po¿yczek oferowanych przez Fundusz 

Po¿yczkowy Le¿ajskiego Stowarzyszenia Rozwoju na pokrycie wszelkich 

wydatków inwestycyjnych w firmach mikro.

Niskie oprocentowanie jest wynikiem dofinasowania programu 

po¿yczkowego ze œrodków  publicznych i ma s³u¿yæ  zwiêkszeniu 

konkurencyjnoœci lokalnych mikroprzedsiêbiorstw. Le¿ajskie 

Stowarzyszenie Rozwoju (  od ponad  25 lat wspiera lokaln¹ 

przedsiêbiorczoœæ. Jedn¹ z ofert jest Fundusz Po¿yczkowy - powsta³ w 

2000 roku jako efekt wspó³pracy pomiêdzy stowarzyszeniem, firm¹ 

Philipp Morris i Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.

www.lsr.pl)



Nie mogę dopuścić
do sytuacji,  że w jednych 
szkołach będzie nadmiar 
sal lekcyjnych i niedobór 
uczniów, a w innch
- nadmiar uczniów
i niedobór sal lekcyjnych

 1 września w godzinach porannych przez 
Leżajsk i okoliczne wioski (Giedlarowa,  Wierza-
wice, Przychojec i Stare Miasto, przemaszerował 
50-konny oddział kawalerii polskiej w umundu-
rowaniu i wyposażeniu polowym, m.in. w arma-
tę przeciwpancerną Boforsa oraz taczankę z ce-
kaemem ciągniętą przez zaprzęg konny, wiernie 
odtwarzający kampanię wrześniową z 1939 r. 
Pół godziny później w samochodzie do przewozu 
piechoty (rok prod. 1938) nadjechał 30-osobowy 
oddział Wehrmachtu uzbrojony dodatkowo w sa-
mochód pancerny Adler i 4 niemieckie motocykle 
z tamtych lat. Z głośników popłynęły komunika-
ty wojenne Polskiego Radia na przemian z prze-
mówieniami Hitlera w Reichstagu i niemieckimi 
marszami wojskowymi. Tak rozpoczęła się rekon-
strukcja wydarzeń upamiętniających 80 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej w Leżajsku i najbliż-
szej okolicy. 

O 11.30 wszyscy rekonstruktorzy oraz wła-
dze miasta i powiatu, a także kilkuset mieszkań-
ców Leżajska stanęło przed ołtarzem polowym 
na placu Mariackim opodal murów obronnych 
leżajskiej bazyliki, by wziąć udział we mszy św. 
w ceremoniale wojskowym w intencji obrońców 
Ojczyzny. 

O 15.00 na stadionie miejskim podczas 
pikniku patriotyczno-historycznego odtworzo-
no szarżę kawalerii na zmechanizowany podod-
dział Wehrmachtu wspomagany przez samolot 
Luft waff e z czarnymi krzyżami na skrzydłach, 
który nadleciał od strony klasztoru ojców Bernar-
dynów. Nad „polem bitwy” uniosły się kłęby dy-
mów po imitacji wybuchów pocisków armatnich i 
bomb lotniczych. Tę część zakończyła musztra pa-
radna kawalerii oraz pokaz władania białą bronią. 
Ponadtysięczna publiczność nagrodziła rekon-
struktorów gromkimi brawami. 
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Dalszy ciąg pikniku przeniesiono na płytę 
główną stadionu. Najpierw Orkiestra Reprezenta-
cyjna Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego 
przy szczelnie wypełnionych trybunach zaprezen-
towała pokaz musztry, a następnie w wykonaniu 
solistów i Orkiestry Reprezentacyjnej odbył się 
koncert pieśni patriotycznych. 

Przed stadionem rozlokowały się stoiska 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 3  Podkar-
packiej Brygady Obrony Terytorialnej, Centrum 
Operacji Lądowych - dowództwo komponentu  
lądowego im. gen. Władysława Andersa w Krako-
wie z wystawą współczesnego sprzętu wojskowe-
go, a także tego z okresu kampanii wrześniowej. 
Na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej wysta-
wiono   publikacje    poświęcone    wydarzeniom 
z  września  1939 r.

Patronat honorowy nad obchodami 80 
rocznicy wybuchu II wojny światowej w Leżajsku 
objął Marszałek Sejmu RP i Minister Obrony Na-
rodowej przy udziale partnerów: Powiatu Leżaj-
skiego, Miasta Leżajsk i Gminy Leżajsk. Inicjato-
rem wydarzenia był Odział Kawalerii Ochotniczej  
w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego z jego dowódcą rotmistrzem Pawłem 
Guzym. Głównym sponsorem obchodów był PKN 
Orlen.

    BM

Zwykło  się  mawiać,   że   czas   leczy   rany. 
A przecież są i takie, które nigdy się nie goją. 
W pamięci Władysławy Jedynackiej, wówczas 
Władzi Gwoździówny, 16-letniej leżajskiej gimna-
zjalistki, wrzesień 1939 r. pozostawił smutny ob-
raz. Oto fragment jej wspomnień.

„W niedzielę, końcem sierpnia 1939 roku, 
ksiądz Czesław Broda – proboszcz leżajskiej pa-
rafi i, zorganizował festyn na niezabudowanym 
placu koło Domu Narodowego (w późniejszych 
latach kina „Radość”). Brałam w nim udział jako 
uczennica prawie czwartej klasy gimnazjalnej. 
Sprzedawałam losy, fanty, kotyliony. Było spokoj-
nie i wesoło dopóki nie rozeszła się wiadomość, że 
wielu mężczyzn otrzymało wezwanie do natych-
miastowego stawienia się w jednostkach wojsko-
wych. Wiedzieliśmy, że jest źle, bo w miesiącach 
poprzedzających rozpoczęcie wojny w Domu 
Narodowym prowadzono dla ludności szkolenia 
obronne: jak obchodzić się z maską przeciwgazo-
wą, jak rozpoznawać gaz łzawiący, dławiący, pa-
rzący, jak zachować się na wypadek wojny. 

Wrześniowym rankiem Radio Warszawa 
podało komunikat, że Niemcy przekroczyli grani-
ce Polski, że zaatakowane zostało Westerplatt e, 
że  bombardowany  jest  Kraków,  Częstochowa 
i miasta na Śląsku. Ogłoszono powszechną mobi-
lizację.   Rodziny  odprowadzały  mężów,  synów 
i braci do pociągów. Przez Leżajsk przesuwały się 
grupy uciekinierów: kobiet, starców i dzieci. Z za-
chodu na wschód, za San. Panował popłoch i cha-
os. Spodziewano się, że armia polska oprze się na 
linii Sanu i tu rozpocznie walkę z wrogiem.

4 września, w południe, nad Leżajsk od 
strony klasztoru ojców Bernardynów nadleciała  
eskadra 11 niemieckich bombowców. Rozległo 
się bicie dzwonu i wycie tartacznej syreny. Ziemią 
wstrząsały wybuchy bomb. Bombardowano linię 
kolejową, dworzec i budynki położone w okolicy. 
Wśród mieszkańców wybuchła panika. Naloty 
powtarzały się codziennie – do 9 września śmierć 
poniosło 9 osób, w tym 7 cywilów. 13 września 
wkroczyły do miasta odziały niemieckie: 28 zmo-
toryzowana dywizja piechoty i 8 zmechanizowa-
na dywizja piechoty. Rozpoczęły się represje. Tego 
samego dnia wojsko polskie wysadziło most na 
Sanie. 

Rankiem następnego dnia ul. Rzeszowską 
nadciągnął do miasta niemiecki patrol zmotory-
zowanych oddziałów szturmowych wraz z inży-
nierem Weissbrotem – przed wojną wykonywał 
pomiary geodezyjne Leżajska jako delegat Urzędu 
Wojewódzkiego we Lwowie. Niemcy zaczęli anga-
żować do współpracy Ukraińców i Polaków-zdraj-
ców. 

Rozpoczęli likwidację Żydów w mieście, 
spalili synagogę, zdemolowali obie szkoły pod-
stawowe oraz gimnazjum (pod koniec wojny 
Kałmucy [ochotnicza formacja zbrojna w skła-
dzie Wehrmachtu złożona z Kałmuków – przyp. 
BM] spalili budynek szkoły żeńskiej). Znajdujące 
się w nich mienie i pomoce naukowe zniszczyli. 
W gimnazjum zdołano uratować część bibliote-
ki, chemikalia i dokumenty urzędowe. Spłonę-
ła biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz 
dwupiętrowy młyn na placu tartacznym (wła-
sność hrabiego Potockiego). Wszystkie kamienice 
żydowskie dookoła rynku zamieniono na koszary. 
Zmieniano nazwy części ulic na, m.in. Mazepy, 
Szewczenki, Chmielnickiego. 

Już w pierwszych dniach po wkroczeniu 
Niemców do Leżajska moja rodzina zmuszona 
była opuścić miasto i pozostawić dom bez opieki.  
Skorzystali   z   tego   Niemcy  –   zajęli   dom   wraz 
z ogrodem, w którym ustawili trzy kuchnie po-
lowe dla wojska. Nie mieliśmy do niego wstępu. 
Kiedy Niemcy zarządzili wyprowadzkę, likwido-
wali wszystko, co było w domu i ogrodzie, zosta-
wili jednak tajemnicze pudełko, o które wcześniej 
jeden z ofi cerów pytał drugiego: Wo ist das? Oka-
zało się, że chodzi o bombę zegarową. Na całe 
szczęście, po usilnych prośbach ojca, który dobrze 
posługiwał się językiem niemieckim, ofi cerowie ją 
zabrali.

W Leżajsku prężnie działały organizacje 
zrzeszające członków w różnym wieku. Wszystkie 
były ściśle tajne; nawet najbliższa rodzina posia-
dała niewielką wiedzę na temat działalności kon-
spiracyjnej  najbliższych. Również ja wstąpiłam 
i zostałam zaprzysiężona w NOWK (Narodowa 
Organizacja Wojskowa Kobiet) jako łączniczka, 
kolporterka i kwatermistrz o pseudonimie „Wik-
toria”. Później poznałam Ludwika Więcława, ps. 
„Śląski” – komendanta powiatu oraz inspektoratu 
NOW. W końcu zostałam jego żoną.” 
 Oprac. Paulina Szczepanik i BM

Władysława Jedynacka, z domu Gwoździówna, urodziła się 23 lip-
ca 1923 roku w Korniaktowie koło Łańcuta. W Leżajsku ukończyła żeńską 
szkołę podstawową oraz do wybuchu II wojny światowej trzy klasy gim-
nazjum ogólnokształcącego. Podczas okupacji była łączniczką, kolporterką 
i kwatermistrzem NOW-AK, posługiwała się pseudonimem „Wiktoria” lub 
„Marta”. Była żoną komendanta powiatu oraz Inspektoratu „Hanka” NOW 
Ludwika Więcława (ps. „Śląski”, „Kłos”, „Mariusz”) – więzionego na zamku 
w  Rzeszowie  i  tam  zamordowanego  5  września  1949 r. Od czerwca 
1943 r. pracowała w Urzędzie Miejskim w Leżajsku. Aresztowana przez wła-
dze PRL w 1949 roku była więziona przez 5 lat. Odznaczona Krzyżem Armii 
Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Patentem Weterana o Wolność i Niepod-
ległość Ojczyzny, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, awansowana na 
stopień podporucznika Wojska Polskiego. Uhonorowana tytułem Zasłużo-
ny dla miasta Leżajska. 



Dalszy ciąg pikniku przeniesiono na płytę 
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Patronat honorowy nad obchodami 80 
rocznicy wybuchu II wojny światowej w Leżajsku 
objął Marszałek Sejmu RP i Minister Obrony Na-
rodowej przy udziale partnerów: Powiatu Leżaj-
skiego, Miasta Leżajsk i Gminy Leżajsk. Inicjato-
rem wydarzenia był Odział Kawalerii Ochotniczej  
w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego z jego dowódcą rotmistrzem Pawłem 
Guzym. Głównym sponsorem obchodów był PKN 
Orlen.
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linii Sanu i tu rozpocznie walkę z wrogiem.

4 września, w południe, nad Leżajsk od 
strony klasztoru ojców Bernardynów nadleciała  
eskadra 11 niemieckich bombowców. Rozległo 
się bicie dzwonu i wycie tartacznej syreny. Ziemią 
wstrząsały wybuchy bomb. Bombardowano linię 
kolejową, dworzec i budynki położone w okolicy. 
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 ystematycznie przeobraża się baza leżaj-
skiej oświaty. Poczynając od 2016 r. łączne nakła-
dy   miasta  na  inwestycje  i  remonty w szkołach 
i przedszkolach wyniosły ponad 5,1 mln zł, w tym 
udział środków zewnętrznych – 1,3 mln zł.       

2 września uczniowie i nieco młodsi miesz-
kańcy wrócili do odmienionych miejskich placó-
wek: oto Przedszkole Miejskie nr 3 (i mieszczący 
się w nim żłobek) zyskało nowe bezpieczne ogro-
dzenie, a w Szkole Podstawowej nr 1 w pięciu 
salach lekcyjnych pojawiły się nowe wykładziny 
podłogowe, zaś w szkolnej kuchni – nowoczesna 
posadzka. Odrestaurowano nawierzchnię ulicy 
Grunwaldzkiej i dawne boisko, na którym doce-
lowo powstanie miasteczko ruchu drogowego. 
Dzięki rozbiórce 2 starych zagrzybionych budyn-
ków, udało się także rozpocząć porządkowanie 
szkolnego podwórka.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 2 (bu-
dynek byłego gimnazjum) dobiegł końca remont 
stołówki oraz roboty modernizacyjne segmentu 
sportowego obejmujące korytarz i zaplecze: szat-
nie, toalety i magazyny sprzętu sportowego. Ukoń-
czona została również budowa drogi wewnętrz-
nej, która za przyczyną dodatkowego wyjazdu do 
ulicy Skłodowskiej umożliwiła wprowadzenie na 
terenie szkoły nie tylko ruchu jednokierunkowe-
go, ale także zdecydowanie usprawniła cały układ 
komunikacyjny w rejonie tej placówki.  

Również na ulicy Skłodowskiej (naprzeciw 
dawnego wejścia do Zespołu Szkół Licealnych), 
pojawiło się (pierwsze w mieście) aktywne przej-
ście dla pieszych wyposażone w lampy ostrze-
gawcze  i  czujniki  ruchu;  w chwili zbliżania się 
i przechodzenia przez nie pieszego uruchamiają 
się tzw. kocie oczka (wmontowane w nawierzch-
nię jezdni sygnalizatory pulsacyjne ostrzegające 
kierowców o nadchodzącym przechodniu). Ca-
łość zasilana jest energią słoneczną pochodzącą 
z paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo nawierzch-
nia jezdni przed przejściem została pokryta czer-
woną, chemoutwardzalną i grubowarstwową 
masą o podwyższonej szorstkości, co pozwala na 
skrócenie drogi hamowania i poprawienia bez-
pieczeństwa pieszych. Dodatkowo zamontowano 
21 stylizowanych słupków z łańcuchami.

Znacząco poprawiło się też bezpieczeń-
stwo w obrębie dwóch przejść dla pieszych: na ul. 
11 Listopada przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz 
drugiego przy ulicy Skłodowskiej. Przejście na 
wysokości byłego gimnazjum, dodatkowo pokry-
te jest chemoutwardzalną warstwą oznakowania 
poziomego w czerwono-białe pasy. Prace wyko-
nano nakładem 55 tys. zł.

Przejście dla pieszych przed Szkołą Podsta-
wową nr 3 zostało wyposażone w aktywny znak 
„kroczącego ludzika” oraz czujniki ruchu. Na wio-
snę w tej samej szkole wyremontowano szkolny 
plac zabaw oraz położono na nim nową poliureta-
nową nawierzchnię. 
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owe trendy i technologie kulinarne, 
poszukiwanie inspiracji oraz sztuka kulinarna 
w obliczu nowych technik i jakości żywienia to 
podstawowe tematy zorganizowanego przez 
miasto szkolenia Sztuka współczesnej kuchni 
w aspekcie zdrowego odżywiania. 10-dniowy 
(łącznie 80 godzin) kurs z udziałem Jacka 
Świerka, absolwenta Wyższej Szkoły Hotelarstwa 
i Gastronomii w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów 
Zarządzania Matrik adresowany był do kucharzy 
leżajskich szkół i przedszkoli. Szkolenie w natu-
ralny sposób wpisało się w zapoczątkowane 
przez miasto odejście od sztampy i bylejakości 
w zbiorowym żywieniu w leżajskich placówkach 
oświatowych. 

Trzy lata temu pojawiła się inicjatywa 
stopniowego odchodzenia od tego, co w szko-
lnych posiłkach jest niezdrowe - np. smażenie 
na głębokim tłuszczu, które zastąpiono beztłu-
szczowym pieczeniem w specjalnie zakupionych 
do tego celu piecach konwekcyjnych. Potem w 
ratuszu zadecydowano, by codzienne menu nie 
pozostawiać przypadkowi, ale oddać je w ręce 
dietetyka. Od tej chwili w stołówkach zagościły 
urozmaicone posiłki z dużą ilością warzyw, 
pojawiły się też desery z owocami i, co nie mniej 
istotne, wszystkie szkolne i przedszkolne kuchnie 
mają od dwóch lat tych samych dostawców 
wyłonionych w drodze przetargu. 

Jacek Świerk, prowadzący kurs Sztuka 
współczesnej kuchni, oprócz formalnego 
wykształcenia gastronomicznego posiada także 
praktykę zdobytą w wielu krajowych i zagra-
nicznych restauracjach, stąd nieobce są mu 
tajniki dobrej kuchni, zarówno staropolskiej, jak 
i z innych części świata.  

- Dzięki zagranicznym podróżom mia-
łem możliwość poznania sztuki kulinarnej 
siedemnastu państw Europy - mówi Jacek Świerk. 
– Natomiast, pracując w dużych koncernach 
jako   doradca   kulinarny,  kontaktowałem  się 
z wieloma fachowcami, co w efekcie pozwoliło 
mi na zdobycie nowych umiejętności, poznanie 
zasad łączenia produktów, dobierania smaków 
i przygotowywania wyśmienitych dań z uży-
ciem różnych technik kulinarnych. Właśnie 
to zaowocowało zdobyciem przez mój zespół 
najwyższego miejsca na „Mistrzostwach Europy 
BBQ Węgry 2002”.

Teraz realizuje on swoje zawodowe pasje 
w Podkarpackiej Akademii Kulinarnej i Kon-
sulti ngowej, którą prowadzi od 2010 roku – jest 
również egzaminatorem VCC dla zawodowych 
kucharzy i kelnerów. 

Pierwsze dwa dni kursu poświęcono 
zagadnieniom czysto teoretycznym, wszak nie-
zbędnym, by zrozumieć warsztaty praktyczne. 
Kolejne osiem dni to już była czysta przygoda 
warsztatowa, która przeniosła kucharzy w świat 
wariacji kulinarnych. J. Świerk zaprezentował 
nowoczesne, nietuzinkowe, fascynujące swoim 
wyglądem dania stworzone na bazie przepisów 
własnych, jak i sprawdzonych na stołach w 
rozmaitych częściach świata. Pokazał też 
nowe trendy kulinarne – gotowanie sous vide 
(w torebce próżniowej), które jest jedną z naj-
modniejszych obecnie metod przyrządzania 
potraw mięsnych i rybnych, zaś dania wyróżniają 
się bogatym smakiem i aromatem, przy tym 
są niezwykle soczyste, delikatne. Kucharze 
poznali również nowe możliwości wykorzystania 
pieców konwekcyjno–parowych z użyciem 
metod gotowania i pieczenia w delcie oraz vario 
(niskotemperaturowe). 

Kolejne dni to sztuka prezentacji, aranżacji 
potraw na talerzu, serwowania i sporządzania 
zakąsek zimnych i gorących, zup, sosów, dań 
głównych oraz deserów. 

 Ostatnie dwa dni to kuchnia fusion, 
gdzie obowiązuje wolność i dowolność. Jej 
tajemnica tkwi w łączeniu tradycyjnych przepisów 
ze smakami różnych kuchni świata, ale w taki 
sposób, aby na koniec pojawiła się nowa wersja 
kulinarna. Szalona kombinacja kolorów, smaków, 
przypraw, aromatów – nie istnieją zasady i reguły 
– najważniejsza jest wyobraźnia, kreatywność 
i zmysł twórczy kucharza. Z pozoru fusion może 
wydawać się czymś banalnie prostym, jednak 
wymaga przede wszystkim bardzo dobrego 
wyczucia smaku i sporej cierpliwości, aby smaki 
idealnie do siebie pasowały, a efekt końcowy 
był wyczuwalny na podniebieniu, kucharz działa 
metodą prób i błędów, aż osiągnie perfekcję.  

Po dziesięciu dniach ciężko było się 
rozstawać. Dlatego już wtedy zapowiedziano 
kontynuację szkoleń i 13 września kucharze 
rozpoczęli kurs z zakresu bezpieczeństwa 
żywności: źródła zanieczyszczeń i ich skutki dla 
zdrowia, choroby przenoszone drogą pokarmową 
i wywołujące je czynniki, a także sposoby 
zapobiegania  zanieczyszczeniom   i  zatruciom 
z uwzględnieniem zasad higieny, mycia i dezyn-
fekcji, utrzymania czystości, porządku oraz 
przestrzegania procedur sanitarnych. Odrębną 
uwagę  poświęcono substancjom dodatkowym 
w żywności i ich wpływowi na zdrowie człowieka. 

Po zeszłorocznych (rok szkolny 2018/19) 
warsztatach dla uczniów, które odbyły się pod 
hasłem „Szpinak jest pyszny” (nie tylko zdrowy, 
ale też smakuje i może być deserem) udało się 
przeprowadzić kolejne. Mogę obiecać, że na tym 
wszystkim, co opisałam, nie poprzestaniemy. 

Autorka jest inspektorem w Urzędzie   
            Miejskim w Leżajsku ds. żywienia

w szkołach i przedszkolach. 

3 pytania do Jacka Świerka  
– Jak pan ocenia wiedzę zdobytą przez uczestników kursu Sztuka współczesnej 

kuchni w aspekcie zdrowego odżywiania?  
– Sądzę, że leżajscy kucharze dadzą teraz dzieciom możliwość przeniesienia 

się w świat kuchennej magii. Nauczyli się eksperymentować, odchodzić od sztywnych 
przepisów, a to pozwoli im na rozwijanie własnych umiejętności – bo kuchnia 
to kreatywność, to odrobina szaleństwa. Pozytywnie zaskoczyła mnie zdolność 
uczestników kursu do chłonięcia wszelkich nowości, każdy bez wyjątku angażował się 
nie tylko w gotowanie, ale też zadawał mi przy tym dziesiątki pytań. Przepisy, które 
przygotowałem, były bazą, resztę – wspólnie doskonaliliśmy. Jaki będzie tego efekt – 
ocenią mali konsumenci. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się jeszcze zorganizować 
wspólne gotowanie, zapraszając do zabawy dzieci i rodziców.

– A proszę powiedzieć, które z metod gotowania i pieczenia zaprezentowane 
podczas kursu możemy wykorzystywać w naszych stołówkowych warunkach?

– Nowe metody,  trendy kulinarne – gotowanie na parze, pieczenie w niskich 
temperaturach, kuchnia sous vide, kuchnia fusion, eksperymentalne łączenie smaków 
i aranżacje  potraw  w  nowych  odsłonach –  mogą  być  śmiało  wykorzystywane 
w stołówkach,  ponieważ jest to droga do zdrowej kuchni. A wiem, że leżajskie 
szkoły i przedszkola opierają przygotowywanie potraw o zasady zdrowego żywienia 
promowane przez miasto, więc nie widzę przeszkód.

–  Jak pod względem zdrowego żywienia wygląda Leżajsk na tle innych, znanych 
panu miast? Oczywiście chodzi mi o szkolne i przedszkolne stołówki. 

–  Powiem szczerze, że mało gdzie spotkałem się z takim podejściem do szko-
lnego żywienia jak właśnie w Leżajsku – od władz miasta poczynając, a na personelu 
kuchni, z którym miałem przyjemność współpracować podczas szkolenia, kończąc. 
Sytuacja w waszym mieście naprawdę należy pod tym względem do rzadkości. 
Gratuluję wyboru drogi dbania o zdrowie już od najmłodszych lat. To pokazuje również  

że naprawdę warto inwestować w ludzi zaangażowanych w ten proces. 

N



owe trendy i technologie kulinarne, 
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Świerka, absolwenta Wyższej Szkoły Hotelarstwa 
i Gastronomii w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów 
Zarządzania Matrik adresowany był do kucharzy 
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dietetyka. Od tej chwili w stołówkach zagościły 
urozmaicone posiłki z dużą ilością warzyw, 
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10sierpnia na Cmentarzu Komu-
nalnym w Leżajsku odbył się pogrzeb Ludmiły 
Łączyńskiej – dla wielu znanej jako Wisia z ra-
diowego słuchowiska Matysiakowie. Spoczęła w 
rodzinnym  grobowcu. Pięknie wyremontowana 
i rozbudowana cmentarna kaplica nie pomieściła 
wszystkich chętnych do pożegnania zmarłej ak-
torki. Oprócz rodziny przybyły osoby, które znały 
Ludmiłę, gdy była jeszcze mieszkanką Leżajska; 
byli też kresowiacy wywodzący się ze Lwowa, 
z którym Ludmiła była przecież związana przez 
okres międzywojenny i okupację. W imieniu 
tych ostatnich wzruszające pożegnanie wygłosi-
ła poetka i malarka leżajska – Anna Krysa. Część 
przybyłych stanowili słuchacze radiowej rodziny 
Matysiaków, w której Ludmiła przez dziesiątki lat 
kreowała postać Wisi Matysiakowej. Była w tym 
słuchowisku aktorką z najdłuższym stażem – jesz-
cze w tym roku nagrała kolejne odcinki, które zo-
stały wyemitowane już po jej śmierci. Na pogrzeb 
licznie przybyli też koledzy i koleżanki córki Lud-
miły – Doroty, która z Leżajskiem była związana 
od 1950 do 1967 roku, uczęszczając do tutejszej 
szkoły podstawowej i liceum. 

Urna z prochami Ludmiły Łączyńskiej spo-
częła w grobie jej matki i ojczyma – Marii i Wikto-
ra Izdebskich. 

Rodzina Izdebskich wraz z siostrą Marii 
– Janiną Kublin (wdową po leżajszczaninie Fran-
ciszku) pojawiła się w Leżajsku tuż po wojnie, 
przybywając ze Lwowa. Wiktor pracował w biu-
rze  leżajskiego  tartaku. Mieszkali początkowo 
w kamienicy Jeżowieckich, a później przy placu 
Jaszowskiego. To właśnie Leżajsk Lucia pokocha-
ła jak  swój  dom. Tutaj zdała maturę w styczniu 
1946 r., ucząc się i mieszkając przez rok w domu 
zwanym „Grögerówką”. Mimo trwającego już 
roku akademickiego wybrała się do Wrocławia, 
gdzie  udało jej się zaliczyć dodatkowe kolokwia 
i dołączyć do studentów pierwszego roku poloni-
styki na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Pierwszym mężem Ludmiły był Włodzi-
mierz Drozdowski, żołnierz AK, uczestnik Powsta-
nia Warszawskiego, któremu po jego upadku uda-
ło się uciec do aliantów na Zachód – a po wojnie 
wrócić do Polski. Z tego związku w 1950 r. urodzi-
ła się córka Dorota. 

Wskutek represji ówczesnej władzy socja-
listycznej skierowanej między innymi do akow-
ców, Włodzimierz zmuszony był emigrować. Po 
raz drugi Łączyńska wyszła za mąż za Stanisława 
Dobrowolskiego, prawnika i ekonomistę. On 
również walczył w Powstaniu Warszawskim.

Jeszcze   jako   studentka    zadebiutow-
ła w Teatrze Polskim w Warszawie, Teatrze Ate-
neum, a po uzyskaniu dyplomu od 1952 r. w Te-
atrze  Ludowym.  Była również aktorką fi lmową 
i telewizyjną; użyczała głosu w dubbingu. W In-
ternecie zamieszczone są wykazy jej licznych ról 
teatralnych i fi lmowych.

Ludmiła była osobą pełną życia i pasji. 
Niegdyś została nawet zwyciężczynią rajdu sa-
mochodowego. Kochała zwierzęta. W jej domu 
w Miedzeszynie stworzyła miejsce dla dużej 
gromady psów, nie szczędząc pieniędzy na ich 
opiekę.

Była wrażliwa na ludzką niedolę – od-
wiedzając w latach osiemdziesiątych rodzinę w 
Leżajsku, dowiedziała się o samotnej kobiecie, 
która żyła w bardzo trudnych warunkach. Na-
tychmiast udała się do władz miasta i z wielką 
determinacją wywalczyła przydział mieszkania 
komunalnego.

W 2001 roku Łączyńska została odznaczo-
na Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2010r. otrzymała „Splendor Splendo-
rów im. Krzysztofa Zaleskiego” - nagrodę Teatru 
Polskiego Radia za kreacje radiowe.

Pierwsze nabożeństwo żałobne Ludmiły 
Łączyńskiej odbyło się 8 sierpnia 2019 r. w War-
szawie w Parafi i Katedralnej Św. Michała Archa-
nioła i Św. Floriana Męczennika. Przybyło wiele 
osób ze środowiska Polskiego Radia i teatru. 
Szczególne poruszenie wywołały słowa, jakie zo-
stały wówczas wypowiedziane o jej życiu i postaci 
(tekst w ramce). 

Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz 
Kukuła wspominał zmarłą artystkę jako osobę 
pogodną, która wpisała się w historię polskiego 
aktorstwa. A Bożena Dykiel powiedziała z kolei, że 
miło wspomina Ludmiłę Łączyńską – aktorki wy-
stępowały bowiem w „Matysiakach”. Podkreśliła, 
że Ludmiła była ciepła i matczyna wobec młodych 
aktorów,  chętnie udzielała im przydatnych rad – 
była „skowronkiem” radiowym. 

Jej barwne, niezwykłe życie pełne uśmie-
chu, dobra, życzliwości, chociaż często trudne za-
kończyło się 3 sierpnia 2019 r. w Warszawie.

Fragment wspomnień z noty biografi cznej napisanej przez Magdę Wójcik i Beatę Łukaszuk, wygłoszonych przez tę ostatnią, 
jako mistrza ceremonii, podczas warszawskiego pożegnania Ludmiły Łączyńskiej:

„Na drugim roku studiów wygrała konkurs recytatorski. Dziekan Wydziału, profesor Tadeusz Mikulski, po konkursie powiedział 
do niej +Wiesz Lućka ty, tak mi się wydaje, że ty powinnaś być aktorką+. Ludmiła  była bardzo związana z Uniwersytetem Wrocławskim 
i właściwie tylko dzięki chwili odwagi i dość dziwnemu zrządzeniu losu dotarła do Łodzi na egzaminy do Szkoły Teatralnej. Nie była przy-
gotowana, nie wiedziała na czym polegają studia, ale nagle odkryła, że bardzo jej na tym zależy. W kilka godzin przygotowała kawałek 
wiersza,  fragment  prozy  w  środku nocy i poszła na egzamin.  Zmęczona  i  przekonana,  że  chyba  jednak  nie  poszło jej zbyt dobrze 
i nic z tego nie będzie poszła spać. Rano okazało się, że została przyjęta [1948 r.]. W ten sposób marzenie, które kiełkowało w jej sercu, 
którego świadomości i pewności do końca nie miała, zaczęło się spełniać.

Lata studiów pod opieką Władysława Hańczy były dla Ludmiły, jak sama mówiła, ważne i wyjątkowe. Studenci byli ze sobą bar-
dzo zżyci, pomagali sobie, razem rozwijali swoje umiejętności, byli jak rodzina.

W trakcie studiów jeden z profesorów, Leon Schiller, zaproponował aby wszyscy z jej roku przenieśli się do Warszawy [1950 r.]. 
Tak też się stało i dzięki temu Ludmiła Łączyńska obroniła dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej [1951 r.].

Będąc jeszcze studentką zadebiutowała w +Kramie z piosenkami+ w reżyserii swojego profesora, Leona Schillera. Ludmiła była 
nie tylko piękną, ale też bardzo utalentowaną kobietą. Dostawała wiele wspaniałych ról amantek a jej uroda i charakter sprawiały, że 
nie jeden marzył o roli jej kochanka.

Po premierze +Syna marnotrawnego+ reżyser Zbigniew Kopiejko zaprosił ją do Teatru Polskiego Radia co sprawiło, że porzuciła 
deski teatru. Występując w radiu, grała z wielkimi aktorami - Ireną Eichlerówną, Janem Kurnakowiczem, Andrzejem Łapickim i z całą 
plejadą najwspanialszych aktorów. Takie było wtedy radio, pełne aktorów z najwyższej półki a pośród nich ona - młodziutka Ludmiła.

W listopadzie 1957 roku dostała zaproszenie do +Matysiaków+. Audycja była już na antenie od roku i miała około 12 milionów 
słuchaczy. Ludmiła potraktowała to jako wielkie wyzwanie, wielką odpowiedzialność, ale nie obyło się też bez wielkiej tremy. Występo-
wanie  w +Matysiakach+ pod czujnym okiem grającej główną rolę, znanej jej ze studiów profesor Stanisławy Perzanowskiej, nie było 
łatwe, ale jak się później okazało, stało się przygodą jej życia. Jako Wisia Matysiakowa skradła serca słuchaczy. 

Po śmierci Stanisławy Perzanowskiej, która dość szybko stała się dla Ludmiły mentorką, Jerzy Janicki z Dżanet Półturzycką zade-
cydowali, że teraz Ludka, to znaczy Wisia, będzie grała pierwsze skrzypce.

Od tego momentu rola Wisi Matysiakowej stała się najważniejszą rolą życia Ludmiły. Jej najpiękniejsze opowiadania dotyczyły 
właśnie radia. Fani przysłali do Matysiaków średnio 3 miliony listów rocznie, ale to Wisia dostawała ich najwięcej. Czytała je bardzo 
dokładnie i zawsze starała się odpisywać. Kilka tygodni temu, z pomocą swojej radiowej wnuczki, wysłała ostatnie 30 odręcznie pod-
pisanych zdjęć w podziękowaniu za listy od fanów. Słuchacze nie tylko podsłuchiwali życie rodzinne Matysiaków, ale traktowali ich jak 
własną rodzinę.  Gdy  Wisia  zaszła w ciążę, jedna z wiernych słuchaczek na każde nagranie przysyłała keks, by ta się dobrze odżywiała 
i nie chodziła głodna. Ktoś inny przysłał wózek dziecięcy, a ktoś jeszcze inny pieluchy tetrowe. Gdy Matysiakom nagle zepsuła się pralka 
i nie było pieniędzy na nową, ku zdziwieniu wszystkich do radia przysłano nową pralkę. 

Dość szybko okazało się, że rodzina Matysiaków to nie tylko aktorzy w studio, ale też każda osoba, która zasiada wiernie przy 
radiu, by słuchać tego, co się ostatnio u Matysiaków wydarzyło. I tak przez ponad 60 lat Ludmiła Łączyńska była Wisią Matysiakową. 
Wychowała wiele pokoleń, przeżyła wiele przygód i z nie jednej trudnej sytuacji znalazła wyjście. Ciepła i serdeczna, zarówno w życiu 
jak i na antenie. Pełna energii, charakteru, czasem zadziorna, a czasem delikatna wciąż jest dla wielu wzorem. Starała się, by ludzie czuli 
się zaproszeni do jej rodziny, rodziny Matysiaków i dla każdego znalazła chwilę. 

Ta piękna kobieta, o wyjątkowym talencie lubiła być z ludźmi i dla ludzi.”



10sierpnia na Cmentarzu Komu-
nalnym w Leżajsku odbył się pogrzeb Ludmiły 
Łączyńskiej – dla wielu znanej jako Wisia z ra-
diowego słuchowiska Matysiakowie. Spoczęła w 
rodzinnym  grobowcu. Pięknie wyremontowana 
i rozbudowana cmentarna kaplica nie pomieściła 
wszystkich chętnych do pożegnania zmarłej ak-
torki. Oprócz rodziny przybyły osoby, które znały 
Ludmiłę, gdy była jeszcze mieszkanką Leżajska; 
byli też kresowiacy wywodzący się ze Lwowa, 
z którym Ludmiła była przecież związana przez 
okres międzywojenny i okupację. W imieniu 
tych ostatnich wzruszające pożegnanie wygłosi-
ła poetka i malarka leżajska – Anna Krysa. Część 
przybyłych stanowili słuchacze radiowej rodziny 
Matysiaków, w której Ludmiła przez dziesiątki lat 
kreowała postać Wisi Matysiakowej. Była w tym 
słuchowisku aktorką z najdłuższym stażem – jesz-
cze w tym roku nagrała kolejne odcinki, które zo-
stały wyemitowane już po jej śmierci. Na pogrzeb 
licznie przybyli też koledzy i koleżanki córki Lud-
miły – Doroty, która z Leżajskiem była związana 
od 1950 do 1967 roku, uczęszczając do tutejszej 
szkoły podstawowej i liceum. 

Urna z prochami Ludmiły Łączyńskiej spo-
częła w grobie jej matki i ojczyma – Marii i Wikto-
ra Izdebskich. 

Rodzina Izdebskich wraz z siostrą Marii 
– Janiną Kublin (wdową po leżajszczaninie Fran-
ciszku) pojawiła się w Leżajsku tuż po wojnie, 
przybywając ze Lwowa. Wiktor pracował w biu-
rze  leżajskiego  tartaku. Mieszkali początkowo 
w kamienicy Jeżowieckich, a później przy placu 
Jaszowskiego. To właśnie Leżajsk Lucia pokocha-
ła jak  swój  dom. Tutaj zdała maturę w styczniu 
1946 r., ucząc się i mieszkając przez rok w domu 
zwanym „Grögerówką”. Mimo trwającego już 
roku akademickiego wybrała się do Wrocławia, 
gdzie  udało jej się zaliczyć dodatkowe kolokwia 
i dołączyć do studentów pierwszego roku poloni-
styki na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Pierwszym mężem Ludmiły był Włodzi-
mierz Drozdowski, żołnierz AK, uczestnik Powsta-
nia Warszawskiego, któremu po jego upadku uda-
ło się uciec do aliantów na Zachód – a po wojnie 
wrócić do Polski. Z tego związku w 1950 r. urodzi-
ła się córka Dorota. 

Wskutek represji ówczesnej władzy socja-
listycznej skierowanej między innymi do akow-
ców, Włodzimierz zmuszony był emigrować. Po 
raz drugi Łączyńska wyszła za mąż za Stanisława 
Dobrowolskiego, prawnika i ekonomistę. On 
również walczył w Powstaniu Warszawskim.

Jeszcze   jako   studentka    zadebiutow-
ła w Teatrze Polskim w Warszawie, Teatrze Ate-
neum, a po uzyskaniu dyplomu od 1952 r. w Te-
atrze  Ludowym.  Była również aktorką fi lmową 
i telewizyjną; użyczała głosu w dubbingu. W In-
ternecie zamieszczone są wykazy jej licznych ról 
teatralnych i fi lmowych.

Ludmiła była osobą pełną życia i pasji. 
Niegdyś została nawet zwyciężczynią rajdu sa-
mochodowego. Kochała zwierzęta. W jej domu 
w Miedzeszynie stworzyła miejsce dla dużej 
gromady psów, nie szczędząc pieniędzy na ich 
opiekę.

Była wrażliwa na ludzką niedolę – od-
wiedzając w latach osiemdziesiątych rodzinę w 
Leżajsku, dowiedziała się o samotnej kobiecie, 
która żyła w bardzo trudnych warunkach. Na-
tychmiast udała się do władz miasta i z wielką 
determinacją wywalczyła przydział mieszkania 
komunalnego.

W 2001 roku Łączyńska została odznaczo-
na Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2010r. otrzymała „Splendor Splendo-
rów im. Krzysztofa Zaleskiego” - nagrodę Teatru 
Polskiego Radia za kreacje radiowe.

Pierwsze nabożeństwo żałobne Ludmiły 
Łączyńskiej odbyło się 8 sierpnia 2019 r. w War-
szawie w Parafi i Katedralnej Św. Michała Archa-
nioła i Św. Floriana Męczennika. Przybyło wiele 
osób ze środowiska Polskiego Radia i teatru. 
Szczególne poruszenie wywołały słowa, jakie zo-
stały wówczas wypowiedziane o jej życiu i postaci 
(tekst w ramce). 

Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz 
Kukuła wspominał zmarłą artystkę jako osobę 
pogodną, która wpisała się w historię polskiego 
aktorstwa. A Bożena Dykiel powiedziała z kolei, że 
miło wspomina Ludmiłę Łączyńską – aktorki wy-
stępowały bowiem w „Matysiakach”. Podkreśliła, 
że Ludmiła była ciepła i matczyna wobec młodych 
aktorów,  chętnie udzielała im przydatnych rad – 
była „skowronkiem” radiowym. 

Jej barwne, niezwykłe życie pełne uśmie-
chu, dobra, życzliwości, chociaż często trudne za-
kończyło się 3 sierpnia 2019 r. w Warszawie.
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Artyści z różnych regionów Polski zjechali do Leżajska, by wziąć 
udział w kolejnej, czwartej już edycji Leżajskiego Targowiska Sztuki. 
Przez trzy dni, od 6 do 8 września, plac przy Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku zapełniły tłumy mieszkańców miasta i okolic, a także nie-
zliczona grupa artystów ulicznych: kuglarzy, akrobatów, iluzjonistów 
oraz aktorów teatrów plenerowych. Magia, tajemnica, a wraz z nimi 
spontaniczna radość opanowały zaciszne zazwyczaj miasteczko, wpra-
wiając w osłupienie niejednego widza, przenosząc go w świat często 
niebezpiecznej i zarazem intrygującej sztuki ulicznej. 

Działo się naprawdę wiele – to odbywały się pokazy, to różno-
rodne konkursy. Pierwszego dnia, kto chciał, mógł spróbować swoich 
sił podczas konkursu cięcia drewnianych bali, obejrzeć spektakl uliczny 
pt. Ale cyrk i happening Turyści w wykonaniu krakowskiej grupy Lo-
comotora oraz uliczny pokaz akrobatyki Lilia Leżajsk.  Wieczorem zaś 
na scenie pojawił się zespół folkowy Krzikopa. Chociaż niewątpliwie 
jednym z najważniejszych punktów tego dnia była uroczysta parada 
ulicami miasta, prowadzona przez kolorowych kuglarzy.  

Drugiego dnia zagościł Holi Festi wal Kolorów nawiązujący do 
hinduistycznego święta radości i wiosny; dzieci i młodzież  beztrosko 
przystąpiły do udziału w zabawie, obrzucając się kolorowymi proszka-
mi, a poszukujący i bardziej wymagający – do poznania jego tradycji. 
Wystąpił Teatr na walizkach ze spektaklem Błazenologia. Ostatnim 
punktem tego dnia był koncert, w którym na scenie plenerowej pojawił 
się duet Juanacha Niemiec i Mateusz Pęcak.  Swoje podwoje otworzył 
MCK, zapraszając na wystawę malarską Jurija Sytschewa – Lwów.

Trzeci i zarazem ostatni dzień Leżajskiego Targowiska Sztuki 
zdominowały przede wszystkim konkursy. Tradycyjnie, jak co roku, 
odbył się (chyba) jedyny w Polsce wyścig na krzesłach,  konkurs w je-
dzeniu na czas – Piekielny Hulk oraz pokaz rowerowy – Trial Show. 
Niestety, z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie doszło 
do wyczekiwanego lotu balonem. Wieczorem scenę opanowała grupa 
Quechua Jazz.

Imprezie towarzyszyły także inne wydarzenia, a wśród nich 
kiermasz rękodzieła artystycznego, kiermasz książki oraz „żarciowozy” 
serwujące rozmaite (nawet orientalne) potrawy, które cieszyły się 
ogromnym wzięciem.

                                                                 Kacper Burda
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ogromnym wzięciem.

                                                                 Kacper Burda



  6 września zakończyło się głosowanie nad propozycjami zadań zgłoszonymi do kolejnej (piątej) edycji budżetu obywatel-
skiego. Spośród 11 zgłoszonych projektów do dalszego etapu, po analizie formalnej, zakwalifi kowano 5. 

 W głosowaniu wzięło udział 490 osób – 16 głosów zostało uznanych jako głosy nieważne. Największe poparcie (140 gło-
sów) zyskał projekt budowy nawierzchni brukowej na ulicy Łagodnej; 131 mieszkańców poparło projekt utwardzenia terenu przy 
ulicy Popiełuszki; 111 – wymianę nawierzchni chodnika pomiędzy blokami Mickiewicza 53 i Mickiewicza 55, a 65 – budowę toalety 
publicznej w Ogródku Jordanowskim. 
 Z powodu niespełnienia regulaminowego wymogu minimalnej liczby 50 głosów, z rywalizacji odpadła  budowa parkingu 
asfaltowego przy ulicy Chrobrego – ostatecznie ten projekt poparło 27 osób. Wybrane zadania zostaną wykonane w przyszłym roku.

Nie ma chyba osoby, która by nie słyszała 
o akcji Szlachetna Paczka. Ale niewielu już wie jak 
ona funkcjonuje i jakie trybiki muszą zadziałać, by 
pomoc materialna i wsparcie trafi ło do potrzebu-
jących. Tymczasem w powiecie leżajskim rusza w 
tym roku jej czwarta edycja. 

Komu pomagać
Pierwszy sygnał o rodzinie lub osobie wy-

magającej pomocy może trafi ć od dowolnej insty-
tucji lub osoby, chociaż najczęściej jest to ośrodek 
pomocy społecznej, szkoła, parafi a lub sąsiad. 
Oczywiście potrzebujący muszą wyrazić zgodę 
na udział w akcji – trzeba wszak pamiętać, że nie 
wszyscy zgłaszani mogą być objęci wsparciem.

Weryfi kacja
Każde zgłoszenie przypisane zostaje kon-

kretnemu wolontariuszowi, który ma obowiązek 
dwukrotnego odwiedzenia potrzebującego. Pod-
czas wizyty określona zostaje sytuacja materialna 
i potrzeby. Kryterium udziału w akcji spełnia ro-
dzina (osoba) zdeterminowana do zmiany wła-
snej sytuacji życiowej. Szlachetna Paczka ma być 
impulsem do działania, by stanąć na własne nogi 
i dalej radzić już sobie samemu. W przypadku 
osób, które wyłącznie oczekują podarunków, są 
roszczeniowi, wprowadzają wolontariuszy w błąd 
lub nie wykazują własnej inicjatywy do zmiany sy-
tuacji życiowej ich udział w akcji jest wykluczony.

Wolontariusze
Zadaniem wolontariusza jest przeprowa-

dzenie wywiadu z potrzebującymi oraz opisanie 
ich sytuacji zdrowotnej, materialnej i społecznej. 
Krótka historia rodziny jest następnie w listopa-
dzie każdego roku publikowana w sieci na stronie 
Szlachetnej Paczki. 

Nie zawiera jednak żadnych informacji, 
które mogłoby zaszkodzić zainteresowanym, bo-
wiem oprócz wolontariusza nikt nie ma dostępu 
do danych osobowych. Utajnione są nie tylko 
dane osobowe, miejsce zamieszkania, ale także 
inne szczegóły, które mogłyby nawet przypadko-
wo wskazać choćby znajomych z sąsiedztwa.

Jak zostać darczyńcą
Darczyńca to osoba lub częściej grupa lu-

dzi dobrej woli, którzy deklarują pomoc w zaspo-
kojeniu bieżących, podstawowych potrzeb rodzi-
ny. Wyboru jednej z takich osób lub rodzin (jedna 
rodzina lub osoba może otrzymać pomoc tylko od 
jednego darczyńcy) dokonuje się po zapoznaniu 
z ich historiami umieszczonymi na stronie inter-
netowej Szlachetnej Paczki. Odpowiedzialność 
darczyńcy sprowadza się więc do oceny własnych 
możliwości fi nansowych, a następnie wyboru 
jednej z rodzin lub osób opisanych na stronie 
Szlachetnej Paczki. Po wyborze i podaniu swoich 
danych kontaktowych, należy oczekiwać na tele-
fon od wolontariusza, który jednocześnie pełni 
rolę pośrednika pomiędzy rodziną a darczyńcą. 
Bezpośredni kontakt pomiędzy darczyńcą a ob-
darowanym jest możliwy tylko wówczas, gdy obie 
strony wyrażą taką wolę.  

Prośba
Wszystkich ludzi, którzy z potrzeby serca 

chcieliby się włączyć w akcję Szlachetnej Paczki 
gorąco  zapraszamy do współpracy. Polecamy się 
Państwa uwadze prosząc o zajrzenie na facebook 
na profi l Szlachetna Paczka Leżajsk i okolice.

   
   Kamil Cioch

        W piątek, 14 czerwca 2019 r., w nawie głównej bazyliki burmistrz Leżajska ogłosił otwarcie XXVIII Międzynarodowego 
Festi walu Muzyki Organowej i Kameralnej, a znakomity konferansjer, dziennikarz muzyczny Programu I Polskiego Radia, Jan Popis, 
przedstawił plan koncertów ukazany w folderze wydanym, jak zwykle, w bardzo starannej szacie grafi cznej. W inauguracyjny wie-
czór usłyszeliśmy kompozycje Louisa Marchanda,  Cezara Francka, Charlesa Marii Widora oraz Charlesa Tournemire w wykonaniu 
dyrektora artystycznego festi walu – prof. Józefa Serafi na. Drugą część koncertu wypełnił Tryptyk Rzymski Jana Pawła II z muzyką 
Stanisława Sojki. Za fortepianem zasiadł sam kompozytor i zarazem wokalista, który z towarzyszeniem kwartetu instrumentalistów 
przez niemal godzinę raczył słuchaczy głębią słowa i muzyki. Sojka, jak zwykle, nie zawiódł, był w znakomitej formie i kilkukrotnie 
bisował. 

Drugiego dnia pojawili się bardzo młodzi muzycy: Karolina Karkucińska i Maciej Wota zaprezentowali interpretacje dzieł 
organowych Gioacchino Rossiniego, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Piotra Czajkowskiego, zaś gitarzysta Piotr Przedbora dał 
wirtuozerski popis, wykonując m.in. Asturias - Isacca Albeniza. W dalszej części koncertu dołączyła do niego skrzypaczka Julia Wroń-
ska – w duecie stworzyli klimatyczne brzmienie History of Tango - Astora Piazzolli.   

W niedzielny wieczór, 16 czerwca, nad Leżajskiem przeszła pogodowa zawierucha, która na tyle poważnie nadszarpnęła usta-
wioną na placu Mariackim scenę plenerową, że doszło do uszkodzenia fortepianu. Zaplanowany na godz. 21.00 koncert z dziełami 
Moniuszki (w obchodzonym właśnie roku Moniuszkowskim), Chopina i Kurpińskiego opóźnił się przeszło godzinę. I choć z programu 
wypadły dzieła Chopina (wszak nawet w Leżajsku nie da się zagrać Chopina bez fortepianu), tym większy szacunek należy się Orkie-
strze Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego, która, pomimo niesprzyjającej aury (co profesjonalizm, to profesjonalizm), 
w gronie najwierniejszych słuchaczy (nie tylko przyjaciół, ale i prawdziwych melomanów poznaje się w biedzie) dotrwała w drama-
tycznych warunkach do końca późnonocnego koncertu. 

Poniedziałek był ostatnim z czterodniowego bloku koncertowego. Za manuałami leżajskich organów zasiadł Jarosław Tar-
nawski – jego koncert zdominowały utwory mistrzów: Mendelssohna-Bartholdy’ego, Bacha, Brahmsa i Ritt era. W części kameralnej 
pojawił się, znany leżajskiej publiczności, skrzypek Artur Banaszkiewicz z zespołem. Trudno, żeby muzyk z zacięciem showmana nie 
wprawił publiczności w zachwyt efektownymi popisami  gry na instrumencie – chociaż, jak się później okazało, nie zabrakło utysku-
jących, którym dobór repertuaru w tak szacownym miejscu (fragmenty z musicalu Skrzypek na dachu oraz Kalinka) nie przypadł do 
gustu, co nie zmienia faktu, że bisy dla artysty były. 

  Po czterodniowym bloku inaugurującym XXVIII MFMOiK nastąpił powrót do starego, utartego schematu, czyli wieczorów 
muzycznych w bazylice. W kolejne poniedziałki (aż do 29 lipca) pojawiali się organiści: prof. Jarosław Wróblewski, Daniel Prajzner 
w duecie z trębaczem Tomaszem Ślusarczykiem, Hanna Dys,  Lisa Hummell (Niemcy), prof. Roman Summereder (Austria) oraz prof. 
Andrzej Chorosiński. W części drugiej każdego z koncertów występowali kameraliści. Bardzo interesująco zabrzmiał Chopin Quartet 
(muzycy z województwa kujawsko-pomorskiego) w Kwartetach smyczkowych d-moll i F-dur Stanisława Moniuszki oraz Barbara 
Skora z unoszącym się w przestrzeni świątyni pięknym sopranem przemieszanym z organową harmonią wypływającą spod palców 
(i stóp) Marka Stefańskiego. Wreszcie ostatniego wieczoru Andrzej i Michał Chorosińscy (ojciec i syn; muzyk i aktor) zaprezentowali 
program poetycko-muzyczny z dominującą twórczością największych polskich romantyków: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Kra-
sińskiego i C.K. Norwida. Koncert zakończyły poruszające Improwizacje na temat Święty Boże Mieczysława Surzyńskiego.

          
Tegoroczny XXVIII Międzynarodowy Festi wal muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku odbywał się pod Honorowym Patro-

natem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Festi wal dofi nansowano kwotą 60 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury w ramach Programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
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MM iej odwagę być mądrym (łac. sapere 
aude) – zachęcał w liście do swego przyjaciela 
Horacy. Sławę zawdzięczał bez wątpienia własne-
mu rozumowi, ale kto wie, w jakiej części również 
finansowemu wsparciu patrona artystów – Ga-
jusza Ciliusza Mecenasa. To jego nazwisko sta-
ło się określeniem człowieka, który zajmuje się 
edukacją dobrze zapowiadających się, a niezbyt 
majętnych, młodych ludzi, poprzez łożenie na ich 
naukę i rozwój talentów z własnej kiesy.

 Czy Mikołaj Kopernik „ruszyłby Zie-
mię”, gdyby mu bogaty wuj Łukasz Watzenro-
de – jego mecenas – nie sfi nansował studiów? 
Czy w Kaplicy Sykstyńskiej 6 milionów (rocznie) 
turystów zadzierałoby głowy, podziwiając na 
sklepieniu  freski, które wyszły spod pędzla Mi-
chała Anioła, gdyby nie majętna włoska rodzina 
Medyceuszy, która ofi arowała młodemu artyście 
wykształcenie, lokum w pałacu i stałą pensję? 
Trudno też orzec, jak rozwinąłby się niewątpliwy 
kunszt językowy ojca poezji polskiej Jana Kocha-
nowskiego, gdyby nie hojność Zygmunta Stare-
go i Zygmunta Augusta. W dużej mierze to Jan 
III Sobieski przyczynił się do odkrycia i opisania 
nowej konstelacji gwiezdnej przez Jana Heweliu-
sza, benefi cjenta monarszego mecenatu. „Tarcza 
Sobieskiego” – to raczej nieprzypadkowa nazwa 
gwiazdozbioru nadana przez astronoma.

 Co skłaniało bogatych ofi arodawców 
do dzielenia się swoim majątkiem? Sława i do-
bre imię. Polityka. Wyższe potrzeby estetyczne. 
Wdzięczność obdarowanych. Radość dawania. 

 A czym kierował się w swych decy-
zjach nasz lokalny rodak, leżajszczanin, Antoni 
Lukszandel? Juliusz Ulas Urbański*, poświęcając 
jego osobie esej, już w tytule „Filantrop czy dzi-
wak”, implikuje to pytanie. Z napisu wyrytego na 
okazałym niegdyś grobie A. Lukszandla, który jest 
usytuowany na leżajskim cmentarzu, dowiaduje-
my się, że był poborcą podatkowym i żył w latach 
1824 – 1911. Inne źródła* precyzują: to wielolet-
ni radny, kierownik Urzędu Podatkowego, proku-
rator. Z pewnością człowiek bardzo majętny. Jego 
żona, Maria z Fruzińskich Lukszandel, leżajska 
poczmistrzyni, umierając w 1899 r., przekazała 
mu swoją ostatnią wolę, którą on wypełnił skru-
pulatnie. Bogaty mieszczanin, właściciel ziemski, 
sprzedał wszystkie swoje „realności”, część do-
chodu przeznaczając na utworzenie fundacji dla 
biednej, uzdolnionej i chcącej się uczyć młodzieży 
miejskiej. Trudno dociec motywów jego fi lantro-
pii, ale jakie by nie były, z pewnością wielu ludzi 
zawdzięczało mu lepsze życie. Tym bardziej, że w 
testamencie przeznaczył spore sumy na szpital 
dla ubogich i ochronkę. 

 Kazimierz Gdula, jeden z pierwszych po-
wojennych burmistrzów Leżajska, w spisanych 
wspomnieniach* niezwykle ciepło wyrażał się 
o  tym  altruiście,  modląc się nad jego grobem 
i  zapalając świeczkę. A powód miał! Jako jeden 
z siedmiorga rodzeństwa, mimo chęci do nauki, 
nie mógł liczyć na fi nansowe wsparcie ubogiej ro-
dziny. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych państwa 
Beerów udało mu się zostać stypendystą fundacji 
A. Lukszandla. 

Stypendia przyznawała wówczas Rada 
Miejska, kierując się konkretnymi kryteriami, któ-
re przyszły burmistrz spełniał: raz w roku, dwa 
ostatnie lata studiów, pozytywna ocena nauki 
władz uczelni oraz tzw. „świadectwo ubóstwa”. 
Przyznane 300 zł, jak wspomina, wydał na ubra-
nia i podręczniki. Czy bez tej pomocy ukończyłby 
we lwowskiej uczelni prawo?

Dziś szereg instytucji zajmuje się fi nan-
sowym wsparciem dla uczącej się młodzieży. 
Przed kilku laty (w 2015 r.) również Gmina Mia-
sto Leżajsk przyjęła Program wspierania eduka-
cji  uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów wspomagając fi nansowo oraz mo-
tywując młodych, ambitnych i utalentowanych 
ludzi do udziału w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych oraz współzawodnictwa sportowe-
go, do wzbogacania wiedzy i rozwijania talentów. 
Warto podkreślić – różnych talentów. Nagradza-
na jest wysoka średnia ocen na świadectwie (5,6), 
tytuł laureata w konkursie przedmiotowym orga-
nizowanym przez Kuratora Oświaty, wysokie osią-
gnięcia artystyczne na poziomie krajowym oraz 
tytuł mistrza (i wicemistrza) w zawodach sporto-
wych na szczeblu wojewódzkim.

13 września tego roku już po raz piąty naj-
wybitniejsi uczniowie leżajskich szkół, w obec-
ności rodziców, z rąk burmistrza miasta odebrali 
przyznane stypendia i nagrody. Ireneusz Stefań-
ski, burmistrz Leżajska, rozpoczynając uroczy-
stość w MCK, pokusił się o pewne podsumowania 
pięcioletniej tradycji. Wyróżnił dwoje uczniów, 
którzy przewinęli się niemal przez wszystkie edy-
cje: Laurę i Sylwestra (byłych uczniów SP1). Zwró-
cił uwagę, że wielu stypendystów i nagrodzonych 
nie po raz pierwszy odbiera dyplomy. Ciekawost-
ką jest, że w ciągu tych 5 spotkań dokładnie 200 
razy osobiście gratulował otrzymania fi nansowe-
go wsparcia. Rzecz warta podkreślenia – z roku na 
rok przybywa tych  najzdolniejszych, a co za tym 
idzie, wzrasta wartość wypłacanych kwot. 

Benjamin Franklin twierdził, że inwestycja 
w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki. Ilu z tych 
młodych, ambitnych ludzi w przyszłości swoją 
wiedzą i mądrością przyczyni się do lepszego jutra 
nas wszystkich? Dopiero czas pokaże. Choć inwe-
stycja wydaje się być trafi ona.
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