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LESZNO NASZEJ MŁODOŚCI

Sekcja Literacka Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ocala od zapomnienia 
wspomnienia z  przeszłości, ale też dokumentuje teraźniejszość. Zapiski są 
publikowane w zeszytach wydawanych przez UTW, które są współfinansowane 
przez miasto Leszno. Niektóre teksty będziemy publikować w kwartalniku.

Krystyna Szyszkowiak w zeszy-
cie „Leszno, tak było przed laty” 
z 2017 roku opublikowała tekst 
„Wspomnienia z ulicy Słowiańskiej”. 

„Mój wpis w Książeczce Rodzin-
nej brzmi - urodzona w 1940 roku 
w Lissa. Taka właśnie była nazwa 
Leszna w czasie okupacji. Główna 
ulica prowadząca do Rynku nazy-
wała się Dworcowa, a obecnie Sło-
wiańska. 

Na tej ulicy mieszkałam w trzy-
piętrowej kamienicy z roku 1878, 
z pięknym plafonem na suficie - obok 
brązowej, starej bramy jest numer 25, 
a pod nim - ulica Słowiańska. 

Rodzin było kilkanaście, bo 
mieszkania ciągnące się od frontu 
aż do końca oficyny podzielono na 
dwa lub trzy pomieszczenia. O ła-
zience można było tylko pomarzyć. 
W sobotę szło się do Łaźni Miejskiej, 
która mieściła się w budynku synago-
gi na ulicy Narutowicza. Na podwór-
ku było dużo dzieci i dużo hałasu. 

Na pierwszym piętrze mieszkał 
pan Leszczyński, którego nazywali-
śmy „hrabia dorsz”, bo był kierowni-
kiem Centrali Rybnej na ulicy Lesz-
czyńskich. Jak było na podwórku za 
głośno, to oblewał nas z okna wodą. 
Na parterze po prawej stronie była 
szklarnia, jedyna w mieście. Często 
kaleczyliśmy latem stopy o kawałki 
szkła, bo pracownicy przycinali szy-
by na zewnątrz pracowni. 

Kiedy uczyłam się w Szkole Pod-
stawowej nr 1, to jeszcze wozy kon-
ne z produktami rolnymi przez ulicę 
Słowiańską wjeżdżały pod Ratusz na 
Rynku, gdzie było targowisko. Bar-
dzo lubiliśmy kręcić się między pro-
wizorycznymi straganami z warzy-
wami i owocami. Drobne zwierzęta 
też były i każdy z nas chciał zabrać 
do domu małego pieska albo kotka, 

a wiosną nie mogliśmy oderwać oczu 
od żółciutkich kurczątek i uroczych 
kaczuszek. Wracając z targowiska 
skręcaliśmy na ulicę Łaziebną na tru-
skawkowe lody, które szybko rozpły-
wały się w słońcu i wtedy skandowa-
liśmy wierszyk - „Pan Kantecki uczo-
ny grecki z czystej wody robi lody”. 

Lata biegły i już jako nastolat-
ka inaczej patrzyłam na swoją uli-
cę. Zaczęła interesować mnie jej hi-
storia. Wiele kamienic to ponad stu-
letnie zabytki. Kamienice zostały 
pięknie odnowione, ale nie ma już 
w nich sklepów, które były kiedyś. 
Panie i panów sprzedających w nich 
towary znaliśmy po nazwisku. Jesz-
cze do niedawna utrzymał się sklep 
cukierniczy „Kaja”, ale i ten nie wy-
trzymał wysokiego czynszu. Kierow-
niczka pani Kazia musiała rozstać 
się z firmą „Społem”. Pod tą nazwą 
do lat 80. była większość sklepów. 
Idąc od Rynku po lewej stronie był 
sklep z męskimi ubraniami, następ-
nie czyszczalnia i farbiarnia „Bar-
wa”, drogeria, „Cepelia” z lalkami 
w ludowych strojach, piękne koron-
ki, swetry i garsonki z wełny i róż-
ne pamiątkowe wyroby. Dalej sklep 
z butami czeskiej firmy Bata. Trafia-
ły się tam też bardzo wygodne wło-
skie buty. Dalej apteka...Po przeciw-
nej stronie wzdłuż całej ulicy rozpo-
czyna się plejada banków (...).

Pod numerem 20-tym była restau-
racja „Centralka”. Panowie spotyka-
li się przy flakach i piwie i nie mniej 
plotkowali niż panie. W części ka-
wiarnianej dziewczyny w szerokich 
mini spódnicach na krochmalonych 
halkach spotykały się z chłopakami. 
Nie słyszało się tylu przekleństw co 
teraz. Obecnie niektóre zdania mło-
dzieży nie mają jednego normalnego 
słowa. Może było i biedniej, ale bar-

dziej normalnie. Po przeciwnej stro-
nie u Matuszczaka kupowało się mię-
so, gotowaną szynkę, baleron i kieł-
basy, a teraz możemy sobie wybrać 
nowy model komórki lub smartfona. 
Idąc dalej był „Orbis” (...). Na rogu 
była piekarnia Skorackich (...).

Od strony Alei Krasińskiego na-
sze pokolenie pamięta lokal z dan-
cingiem „Eska” - „Wielkopolanka” 
(przed wojną „Esplanada”). Pan Mie-
liński, który grał na fortepianie był 
kierownikiem zespołu muzycznego 
składającego się jeszcze ze skrzyp-
ka, perkusisty i muzyka, który grał 
na akordeonie, klarnecie i saksofo-
nie. Utwór „Ramona” na tym instru-
mencie brzmiał bardzo romantycz-
nie. Tańczącym nie były potrzebne 
mega decybele i laserowe światła. 

Po prawej stronie ul. Słowiań-
skiej - na narożniku jest piękny budy-
nek poczty. (...) Za pocztą było kino. 
Oglądanie w kronice filmowej wia-
domości z kraju i świata było bardzo 
ciekawe. (...). 

Moim marzeniem było mieć takie 
małe kino w domu. Wydawało się to 
nie do spełnienia, ale postęp tech-
niczny zmieniał się dla naszego po-
kolenia bardzo szybko. Już w latach 
50. pokazały się pierwsze telewizory. 

Z sentymentem wspominamy 
Bar Mleczny po przejściu ul. Prze-
mysłowej, gdzie panie serwowały 
tanie i smaczne dania - też podzie-
lił los innych lokali. (...) Wspomnę 
jeszcze wspaniały, zabytkowy bu-
dynek dworca, który tak lubiliśmy. 
Nie ma już tego dworca - zamie-
niono go w nowoczesną bryłę, któ-
ra nie bardzo wkomponowała się 
w otoczenie. Zostały wspomnie-
nia, ale życie się zmienia i musi-
my to akceptować.

 Krystyna Szyszkowiak
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▲ Krystyna Szyszkowiak wspomina: - Mieszkałam w trzypiętrowej 
kamienicy z roku 1878, z pięknym plafonem na suficie.

Na leszczyńskim rynku wydawniczym ukazała się książka poświęcona 
Bronisławowi Kotlarskiemu. Powstała na kanwie dotąd niepublikowanych 
wspomnień, dokumentów i fotografii. Autorem książki jest Mateusz Szałata.

„ B r o n i s ł a w  K o t l a r s k i 
1893 - 1939. Droga wielkopolskiego 
patrioty” to historia człowieka, któ-
ry był ważną postacią życia społecz-
nego Leszna.

B. Kotlarski urodził się w Kębło-
wie. Był uczestnikiem I wojny świato-
wej, Powstania Wielkopolskiego, brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
i kampanii wrześniowej w 1939 roku.

Kiedy zamieszkał w Lesznie działał 
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, wraz z bratem 
prowadził sklep „Bracia Kotlarscy” z materiałami włókien-

niczymi (skład bławatów), był człon-
kiem wielu klubów i stowarzyszeń. 

Jego życie zamknęło się tragicz-
ną kartą. B. Kotlarski był wśród 
rozstrzelanych mieszkańców Lesz-
na, którzy zginęli z rąk hitlerowców 
pod murem więzienia 21 październi-
ka 1939 roku.

Książka ukazała się z serii Cives 
Nostri pod honorowym patronatem 
prezydenta Łukasza Borowiaka. Zo-

stała wydana przez Urząd Miasta. Promocja odbyła się 
w Bibliotece Ratuszowej. (jrs)

Droga wielkopolskiego patrioty
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▲ Spotkanie promujące książkę otworzył Andrzej Kotlarski, 
wnuk Bronisława Kotlarskiego.

▲ Zapiski Bronisława Kotlarskiego 
z 1934 roku.
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