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Sekcja literacka Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie ocala 

od zapomnienia historie ludzi i miejsc, ale dla pań, które są jej członkiniami 

to również okazja, by rozwijać pasje literackie.

„Marzenia są piękne i czasem 
można je choć w części zrealizo-
wać. Odnajdujemy i rozwijamy ta-
lenty również w drugiej połowie ży-
cia. Okazuje się, że w każdym z nas 
jest potencjał. Warto go odkrywać”
- ten fragment pochodzi ze wstępu do 
wydawnictwa sekcji literackiej Sto-
warzyszenia Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, które ukazało się w 2013 
roku, a jego autorką jest Ewa Szy-
mańska. Na spotkaniu sekcji dodaje: 

- Naszą ideą jest ocalić od za-
pomnienia wspaniałych ludzi i hi-
storie, które napisało życie, ale tak-
że Leszno - jego zabytki sakralne 
i świeckie oraz instytucje.

Sekcja działa od 8 lat i ma na 
swoim koncie wydanie dwóch ze-
szytów „Leszno w moich wspo-
mnieniach” oraz „Leszno, tak było 
przed laty”. 

- Przygotowując wydawnictwa 
wszystkiego się uczyłyśmy - uzu-
pełnia Iwona Radel, która jest od-
powiedzialna za skład komputero-
wy i projekty okładek. 

Każde wydawnictwo sekcji jest 
zbiorem prawdziwych historii. 

- Izabela Streubel pisała mię-
dzy innymi o pierwszej kuźni, któ-
ra mieściła się między ulicami 
Wolności a Zieloną. Ja napisałam 
o pomniku w Parku Kościuszki,
bo mój dziadek Wojciech Rydlewicz 
wykonał kulę ziemską trzymaną 
przez Atlasa. Krystyna Szyszkowiak 
wróciła wspomnieniami do swoje-
go pięcioletniego pobytu w Kenii. 
Teresa Krawczyk nie jest rodowi-
tą leszczynianką, dlatego opisała 
swoje doświadczenia po przepro-
wadzce do naszego miasta, a Wa-
cława Dobrucka powstanie Stadio-
nu imienia Alfreda Smoczyka. Bar-
bara Lipka udokumentowała histo-
rię Placu Metziga - Ewa Szymań-
ska, która stoi na czele sekcji, przy-
pomina niektóre teksty. 

Do sekcji należy 12 pań. Wśród 
nich jest 95-letnia Joanna Kiąca-
Fryczkowska, dokumentująca wy-
darzenia Powstania Warszawskie-
go, przeżycia z obozów koncentra-
cyjnych oraz w szeregach żołnie-
rzy Andersa.

- Pisanie? Robię to co lubię i to 
co umiem - dodaje Ewa Szymańska. 

- Z wykształcenia jestem eko-
nomistką, ale często powtarzałam,
że napiszę książkę. Do tej pory 
tego nie zrobiłam, ale piszę tek-
sty dla sekcji. To co związane z li-
teraturą po prostu mnie fascy-
nuje - uważa Teresa Krawczyk.
- Do pisania motywuje nas sekcja, 
a że każda z nas ma własne prze-
życia i przemyślenia, chętnie prze-
lewamy je na papier. 

Choć w okrojonym składzie, po 
półrocznej przymusowej przerwie 
z powodu obostrzeń pandemicz-
nych, sekcja spotkała się w cieniu 
leszczyńskiego ratusza.

- Łączy nas literatura, ale także 
przyjaźnimy się poza sekcją - do-
daje Ewa Szymańska.

 (jrs)

INICJATYWY 

Każdy może się przyłączyć do grupy społeczników i  mieć swój udział 

w  rewitalizacji starego parku w  Wilkowicach. Będzie to miejsce na 

przyjemny odpoczynek.

Społecznicy ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej niejed-
nokrotnie dali pokaz swojej bezinte-
resownej pracy na rzecz społeczeń-
stwa. Odmienili szuwary pośrodku 
Wilkowic w piękny staw i altankę, 
gdzie każdy może odpocząć i popa-
trzeć na pływające w dużej obfi tości 
ryby. Ich dziełem są schody prowa-
dzące w dół zalanego wąwozu pod 
Mórkowem, Regionalna Izba Kultu-
ry i Tradycji Wiejskich w Wilkowi-
cach oraz wiele imprez organizowa-
nych dla społeczeństwa. 

Teraz ich celem stało się od-
mienienie starego parku w Wilko-
wicach. Pracują codziennie w dni 
powszednie od godz. 16 do 20. Za-
leży im, aby trawa zdążyła się za-

zielenić przed 21 sierpnia, kiedy na 
terenie za parkiem rozpocznie się 
XIX Festiwal Starych Ciągników 
i Maszyn Rolniczych im. Jerzego 
Samelczaka.

Do wyrównania zagłębień na te-
renie parku społecznicy wykorzy-
stali ziemię, która usuniętą z miej-
sca, gdzie powstaje hala widowi-
skowo-sportowa. Posiada ona spo-
ro kamieni i gruzu, który trzeba 
usunąć. Frontowa część parku zo-

stała już wyrównana i obsiana tra-
wą, ale pracy jest jeszcze sporo. 
Korytowate są pasy pod przyszłe 
alejki parkowe. Na warstwie żwi-
ru i tłucznia uwałowane zostanie 
specjalne kruszywo, dzięki czemu 
nawierzchnia będzie gładka i twar-
da, ale jednocześnie zachowa natu-
ralny charakter. Przy alejkach mają 
się pojawić stylowe ławeczki i ko-
sze na śmieci. 

Prace można wykonać społecz-
nie, ale zakup materiału wymaga 
fi nansów. Z pomocą przychodzą 
sponsorzy, a ponadto stowarzysze-
nie złożyło wniosek o dofi nanso-
wanie swojego projektu. 

Wielu mieszkańców przygląda 
się pracującym w parku społecz-

nikom. Jest im bardzo miło, kiedy 
otrzymują od przechodniów słowa 
uznania, a zachwyceni będą, jeże-
li ktoś zdecyduje się im pomóc. 
Sprzętu mają sporo, a czasami na 
zakończenie pracy rozpalają grilla.

 (JAC)

Chcą, by było pięknie

▲ Front parku został już obsiany 
trawą i za kilkanaście dni powinien 
się zazielenić.

▲ Lekarz miałby za złe panu Wa-
cławowi, gdyby podnosił ciężkie 
kamienie, ale grabienie jest proz-
drowotnym relaksem.

 Fot. (3x) J. Kuik 
▲ To nowy element w parku, Skrzynki pozbijał Franciszek Turowski,
a kwiaty wyhodowała jego zona Halina.

Pisanie sprawia nam przyjemność

 Fot. J. Rutecka-Siadek
▲ Pierwsze po długiej przerwie spotkanie pań z sekcji literackiej.
Na zdjęciu: Ewa Szymańska, Izabela Streubel, Maria Ławniczak, Teresa 
Krawczyk, Krystyna Szyszkowiak, Iwona Radel i Wacława Dobrucka.
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