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W ostatnim Echu Puszczykowa radni Musiał i Krzyżański, którzy 

stoją na czele komisji rozwoju, (która decyduje o kształcie 

planów zagospodarowania) przynieśli mieszkańcom Puszczykowa 

wiele znakomitych wiadomości w tekście „Komisja rozwoju walczy 

o charakter Puszczykowa”. Sądziłem, że walką o zachowanie charak-

teru Puszczykowa zajmują się mieszkańcy, a tu zaskoczenie – wyrę-

cza ich komisja rozwoju. Byłem w błędzie?

A co chce władza dobrego dla nas zrobić? Ot na przykład: radny 

Musiał wystąpił z inicjatywą wybudowania ronda na skrzyżowaniu 

Dworcowej/ Ratajskiego/Nadwarciańskiej oraz budowę progów 

spowalniających, by spowolnić ruch na ul. C. Ratajskiego.  Pomysł 

spowolnienia ruchu jest bardzo cenny. Rzadko który samochód je-

dzie tam z przepisową prędkością. Dlatego podsuwamy przewod-

niczącemu Musiałowi pomysł, aby progi spowalniające, wyniesio-

ne przejścia dla pieszych oraz wyniesione skrzyżowania, a również 

skrzyżowania równorzędne zastosować także w innych rejonach 

miasta! Choćby na ulicy Poznańskiej, gdzie ronda wcale nie wpłynęły 

na spowolnienie ruchu, samochody na odcinkach między nimi pę-

dzą jak szalone, zarówno w dzień jak i w nocy.  Stąd nie trudno tu 

o wypadek. Podobnie jest na Dworcowej, Piaskowej itd. itd.

W kontekście tego, co piszą radni, dziwić może niektórych, że 

w tym samym czasie mieszkańcy Ratajskiego zbierają podpisy, kie-

rują do władz miasta pisma i protestują. Po co to robią, skoro władza 

chce dla nich tak dobrze?

Władze Puszczykowa walczą z problemami, które same tworzą

Czy poszerzenie tej ulicy kosztem widocznych płotów uspokoi ruch czy wręcz przeciwnie?

A to dlatego, że w swym obszernym tekście przewodniczą-

cy Musiał i jego zastępca Krzyżański zapomnieli poinformować 

niezorientowanych, że komisja na czele której stoją, obraduje 

właśnie nad projektem planu zagospodarowania, który przewi-

duje poszerzenie pasa drogowego na ulicy Cyryla Ratajskiego, 

Reymonta i Słowackiego.  Spowoduje to oczywiście wzmożenie 

ruchu a nie spowolnienie i dodatkowo odbędzie się kosztem dzia-

łek, które mieszkańcom mają być częściowo zabrane.   Stąd pro-

testy mieszkańców, którzy boją się utraty części działek i jeszcze 

większego ruchu samochodowego.  Mieszkańców zrozumieć ła-

two, ale gdzie w działaniach władz miasta sens i konsekwencja? 

W końcu czy władze chcą ruch na ulicy Ratajskiego/Nadwarciańskiej 

spowalniać czy przyspieszać?

W tym samym tekście radni – Krzyżański i Musiał informują o to-

czącej się dyskusji nad planem zagospodarowania dla rejonu Dwor-

cowej/ Kościuszki/ Solskiego – tam gdzie od lat mieszkańcy walczą 

z pomysłami zainstalowania w tym rejonie marketu(ów).  Never en-

ding story, chce się zaśpiewać, ale tu znowu wspaniałe dla miesz-

kańców wieści: wszystko ma być po myśli właścicieli tych terenów! 

A że właściciele mają różne interesy... Radni informują, że przy torach 

na ul. Moniuszki projekt planu dopuszcza powstanie np.  sklepu, ale 

będzie on mógł mieć powierzchnię sprzedaży nie większą niż 300 

m. kwadratowych.  Informują, że zapisy planu nie zmuszają nikogo, 

aby taki obiekt na swojej działce postawił i kłamią wszyscy ci, którzy 

od lat przestrzegają przed lokalizacją w tym miejscu takiego obiektu, 

że niby zaburzy ona charakter okolicy. Informują, że nie jest prawdą, 

że w ciągu kilkunastu dni od uchwalenia takich zapisów, powstaną 

tam w sąsiedztwie ich ogrodów jakieś niechciane inwestycje. Mają 

rację – w ciągu kilkunastu dni, nic nie powstanie! „Zapominają” jed-

nak dopisać, że już od lat właściciel terenu przy torach czeka na 

odpowiednie zapisy w planie, szczególnie po tym, gdy wyrok sądu 

zabronił mu budować tam market, kiedy planu dla tego terenu nie 

ma. Przy takich zapisach planu gwarantowany jest konfl ikt z miesz-

kańcami i jeszcze większe korki w okolicy.
W tym samym tekście radni Musiał i Krzyżański piszą, że gdy-

by zapisy w planie zagospodarowania były inne niż proponu-
ją władze, to mieszkańcy tego obszaru nie mogliby założyć 
poradni stomatologicznych, usług prawniczych czy krawiec-
kich.  Czytam i oczom nie wierzę, bo to jest oczywista niepraw-
da!  Na terenach zapisanych w planie jako mieszkaniowe (MN) 
wspomniane usługi w domach czy przy domach mogą powstać 
i mamy w Puszczykowie mnóstwo takich przykładów. Na terenach 
mieszkaniowych nie brak i poradni stomatologicznych, i usług 
prawniczych, i wielu innych nieuciążliwych działalności.  Wprowa-
dzanie w błąd mieszkańców i straszenie przez przewodniczą-
cego komisji Musiała, (który jest adwokatem) i jego zastępcę 
Krzyżańskiego jest wysoce naganne.  A pisanie nieprawdy?  Au-
torzy tekstu: radny Krzyżański i Musiał piszą, że tekst ich ma uspo-
koić mieszkańców, a w rzeczywistości mieszkańców niepokoją 
i dezinformują. Otwartym pozostawiam pytanie: czy nie znają prze-
pisów, (ale wtedy, co robią w komisji zajmującej się planami zago-

spodarowania), czy mają inny cel?

I dziwić się później, że mieszkańcy protestują i piszą petycje, że 

co uchwalany plan zagospodarowania to kolejny konfl ikt? Władze 

naszego miasta mają nadzwyczajne umiejętności tworzenia proble-

mów, nad których rozwiązaniem później intensywnie i długo pracu-

ją. Oczywiście wszystko dla dobra mieszkańców.

Krzysztof J. Kamiński

Władze Mosiny postanowiły wystąpić ze Związku Międzygminnego SELEKT
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Propozycję uchwały w tej sprawie po-

parli w czerwcu radni Rady Miejskiej.

Na ten ruch pozwoliła zmiana przepisów 

prawa o zamówieniach publicznych, która 

stworzyła możliwość polskim samorządom 

posiadającym własne zakłady komunalne 

bez przetargu przejmować zadania odbio-

ru odpadów komunalnych (in house). Przez 

ostatnie lata Zakład Usług Komunalnych 

w Mosinie (gminna spółka ze 100 procen-

towym udziałem Gminy), podobnie jak 

wszystkie tego typu spółki gminne, musiał 

stawać do przetargu z dużymi fi rmami – 

korporacjami, często zagranicznymi. W zde-

rzeniu z silnymi fi rmami spółki komunalne 

najczęściej przegrywały te przetargi, ZUK 

również. Gdyby Mosina pozostała w SELK-

CIE nasz zakład komunalny musiałaby jesie-

nią przystąpić do przetargu i znowu zmie-

rzyć się z najsilniejszymi, z niewielką znowu 

szansą na wygranie. Dzięki zmianie ustawy 

Gmina może teraz udzielić zamówienia 

swojej własnej spółce. Oznacza to m.in., 

że ZUK zyskał możliwość poprawy swojej 

kondycji fi nansowej, nie musi wyprzeda-

wać części wyposażenia czy zawierać mało 

opłacalne kontrakty. Tym samym pracowni-

cy spółki mogą czuć się bezpieczniej.

Do tej pory z SELEKT-u wystąpiły już 

trzy gminy. Przykładem dobrych tego 

skutków jest Luboń, który od 2013 roku 

sam gospodaruje odpadami, obniżając 

koszty wywozu.

Władze naszej gminy zapewniają, że ceny 

za odbiór odpadów stałych z naszych pose-

sji nie wzrosną.                                                     (red.)
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Nasze małe miasteczko, Mosina, 

także gościło pielgrzymów. Rodziny 

przyjmujące młodych bardzo często 

żegnały ich ze łzami w oczach, ponie-

waż jak sami mówili, pokochali ich jak 

własne dzieci. 

Rok 2016 jest dla Polski bardzo cie-

kawym czasem, pełnym nowych 

wyzwań oraz niezapomnianych wizyt 

i gości. Jednak możemy śmiało powie-

dzieć, że najważniejszym wydarzeniem 

były Światowe Dni Młodzieży. Tysiące 

młodych ludzi przyjechało do Polski, 

a wszystko po to, żeby wspólnie się mo-

dlić i radośnie wielbić Boga. Pielgrzymi 

z całego świata najpierw zawitali w die-

cezjach, gdzie przygotowywali się do 

tej najważniejszej części, czyli spotkania 

z Papieżem Franciszkiem w Krakowie. 

Znalazło się wiele cudownych rodzin, 

które bez wahania przyjęły pod swój 

dach obcych ludzi z innego kraju, a czę-

sto też z innego kontynentu. 

Również nasze małe miasteczko, Mo-

sina, przyjmowało pielgrzymów. Wiele 

rodzin wykazało się dobrocią serca i chęt-

nie im pomagało. Przebywający u nas 

nie mogli narzekać na nudę, gdyż dzielni 

mieszkańcy wypełniali im zabawami cały 

wolny czas. Rodziny przyjmujące tychże 

gości bardzo często żegnały ich ze łzami 

w oczach, ponieważ jak sami mówili, po-

kochali ich jak własne dzieci. 

Wiele osób zrezygnowało z uczestnic-

twa w ŚDM, niektórzy pojechali z wielkim 

strachem, ponieważ to wielkie wydarze-

nie odbywało się w czasie, kiedy każde 

większe zgrupowanie zagrożone jest ata-

kiem terrorystycznym. Fakt ten powinien 

dać nam do myślenia, jak wielka musi 

być wiara tych młodych ludzi, że pomi-

mo strachu nie zrezygnowali ze spotka-

nia z Papieżem. Dlatego, aby dowiedzieć 

się, czym się  kierowali, a także poznać 

szczegółową relację ze Światowych Dni 

Młodzieży postanowiłam porozmawiać 

z Olgą Ciurą, 19-nastoletną dziewczyną, 

mieszkającą w Mosinie, która nie zważa-

jąc na zagrożenia, pojechała do Krakowa 

z siostrą Damianą Daśko oraz mosińską 

grupą, aby spotkać się z Papieżem Fran-

ciszkiem. 

Kinga Kuśnierz: – Dlaczego zdecydo-

wałaś się na uczestnictwo w ŚDM?

Olga Ciura: Nie wyobrażam sobie, że  

mogłoby mnie tam zabraknąć. Uważam, 

że skoro Papież Franciszek przybył do Pol-

ski, do naszego kraju, to naszym obowiąz-

kiem było, aby być tam obecnym. Skoro 

takie wydarzenie było tak blisko nas, nie 

wybaczyłabym sobie, gdyby mnie tam 

nie było. Do mojego uczestnictwa w ŚDM 

przyczynili się  także  moi przyjaciele, 

ponieważ gdybym miała  pojechać tam 

sama, musiałabym się  martwić o wszyst-

ko i z pewnością radość przeżywania tych 

dni bez nich byłaby o wiele mniejsza. Za-

ciekawiło mnie również to, że wydarze-

nie to było na skalę światową, a ja byłam 

uczestnikiem takich spotkań jak Ledni-

ca 2000,  czy Franciszkańskie Spotkania 

Młodych, na które przyjeżdżały osoby 

tylko z naszego kraju, dlatego też moż-

liwość spotkania młodych ludzi z całego 

świata tak mnie pociągała.

K.K.: – Na pewno poznałaś tam wielu 

ciekawych ludzi, ale czy ktoś najmoc-

niej zapadł Ci w pamięć? 

Olga: – Tylu ludzi w jednym miejscu 

nie widziałam nigdy w całym moim życiu. 

Było to ok.2 mln osób, żałuję, że nie mo-

głam ich wszystkich poznać. Ale prawdą 

jest, że na Światowe Dni Młodzieży przy-

jeżdżają sami wspaniali ludzie. Na pewno 

zapamiętam na zawsze Włochów i Hisz-

panów, którzy cały czas śpiewali, tań-

czyli oraz śmiali się, a mimo że przebyli 

tyle kilometrów nie było po nich widać 

zmęczenia. W ogromnie długiej kolejce 

na pociąg, poznałam Emilio z Włoch oraz 

dziewczynę z Nowego Jorku, która poda-

rowała mi fl agę Stanów Zjednoczonych. 

Ludzie wymieniali się swoimi koszulkami 

Światowe Dni MłodzieżyŚwiatowe Dni Młodzieży
– niezwykły czas– niezwykły czas
dla młodych ludzi i nie tylkodla młodych ludzi i nie tylko

fot. Marcin Kaszkowiak



5wydarzenia
oraz dawali sobie różne pamiątki ze swo-

ich krajów. Z pozoru obcy ludzie, trakto-

wali siebie jak brata lub siostrę. Wszyscy 

nawzajem sobie pomagali, a na twarzach 

zawsze gościł uśmiech. Atmosfera, która 

tam panowała była niesamowita. 

K.K.: – Jakie emocje przeżywałaś, 

kiedy po raz pierwszy zobaczyłaś Pa-

pieża?

Olga: – To było coś, czego się nie spo-

dziewałam, bo myślałam, że przy takiej 

ilości osób  nie będzie to możliwe, jed-

nakże widziałam Papieża Franciszka i to 

z bardzo bliska. Emocje, które mi towa-

rzyszyły były nie do opisania. Ludzie 

obok mnie krzyczeli głośno: "Papa Fran-

cesco", klaskali, a śmiech mieszał się ze 

łzami szczęścia. 

K.K.: – Jaka wypowiedź Papieża Fran-

ciszka podobała Ci się najbardziej? 

Olga: – Najbardziej podobało mi się, 

jak Papież powiedział dwa słowa po pol-

sku: "ludzie kanapowi", a w swojej wypo-

wiedzi stwierdził, że nie mamy być jak ci, 

co tylko siedzą na kanapie i nic nie robią,  

ale jako młodzi mamy wstać  z tej kanapy 

i działać. Niosło to ze sobą głębokie prze-

słanie, które utkwiło mi w pamięci.

K.K.: – Czy myślisz o tym, żeby jesz-

cze kiedyś pojechać na ŚDM?

Olga: – Pewnie! Już teraz rezerwuję lot 

do Panamy. 

K.K.: – Czy nie bałaś się? Przecież ist-

niało zagrożenie atakiem terrorystycz-

nym.

Olga: – Jest to bardzo trudne pyta-

nie, gdy słyszałam to wszystko, o czym 

mówiły media, które, moim zdaniem 

jedynie wzbudzały panikę w ludziach, 

czułam głęboki niepokój. Tak naprawdę 

do samego końca obawiałam się  i nie 

byłam pewna mojego wyjazdu. Wszyscy 

dookoła mówili mi, że tak wielkie spo-

tkanie młodych chrześcijan w jednym 

miejscu, patrząc na dzisiejsze czasy, nie 

może się zakończyć dobrze. Słyszałam 

o braku wyjść  ewakuacyjnych i małej 

ilości policjantów, przez co obawiałam 

się nie tylko ataku, ale też konsekwen-

cji nagłej paniki tak wielkiego tłumu. 

Wszystko to sprawiało, że obawiałam 

się, iż nie będę do końca bezpieczna, ale 

ostatecznie czułam, że muszę tam poje-

chać bez względu na wszystko. Cały ten 

lęk i strach, jak się okazuje był nieuza-

sadniony, ponieważ wróciłam bezpiecz-

nie do domu, a organizacja ŚDM była 

naprawdę dobra.  Nie zabrakło wyjść 

ewakuacyjnych, a tysiące osób z ochro-

ny i służby medycznej pełniło pieczę nad 

naszym bezpieczeństwem. Polska spisa-

ła się na medal! 

K.K.: – Opowiesz nam jakieś ciekawe, 

bądź śmieszne zdarzenie z ŚDM? 

Olga: – Ciekawym i zarówno śmiesz-

nym doświadczeniem było to, kiedy za-

czął padać deszcz, gdy szliśmy na dwo-

rzec. Nie mieliśmy gdzie się schować, 

a jedynym miejscem po drodze była sta-

ra kamieniczka. Ukryliśmy się tam, a gdy 

tylko przestało padać całkiem spora Iicz-

ba osób zaczęła tańczyć taniec belgijski 

przed Polo Marketem. 

K.K.: – Jaki, Twoim zdaniem, jest Pa-

pież Franciszek? 

Olga: – Papież Franciszek jest z pew-

nością bardzo skromny i dobroduszny, 

a także radosny i przyjacielski, ponie-

waż, kiedy jechał swoim papamobile 

cały czas się do nas uśmiechał, a na 

koniec, gdy wyjeżdżał z Campusu Mi-

sericordiae pobłogosławił nas przez 

otwarte okno swojego samochodu. I  to 

właśnie przez jego otwartość nie jest 

dla młodych kimś dalekim, ale wręcz 

przyjacielem. 

K.K.: – Dziękuję bardzo za rozmowę 

i życzę Ci jeszcze wielu takich przygód.

Olga: – Dziękuję również, mogłabym 

jeszcze wiele wspominać, a ta rozmowa 

to taka malutka część tego, co chciała-

bym opowiedzieć...

K.K.: – Zachęcam do opisania swoich 

przeżyć na łamach naszej gazety...

Światowe Dni Młodzieży były niewąt-

pliwie wydarzeniem niezwykłym. Papież  

Franciszek wniósł wiele radości w serca 

młodych Polaków oraz młodzieży z ca-

łego świata. Każdy, kto był uczestnikiem 

ŚDM, wrócił odmieniony, dzięki nowym 

znajomościom i doświadczeniom oraz 

z jeszcze większą energią do działania. 

Dlatego każdy z nas, nawet ten, kto nie 

brał udziału w tym wydarzeniu bezpo-

średnio, powinien wziąć sobie do serca 

słowa Papieża, bo z jego ust płynie mą-

drość całego Kościoła.           Kinga Kuśnierz

Olga Ciura,  Marcin Kaszkowiak i Ania Wiesner
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Praktyka Lekarza Rodzinnego NZOZ Maria Stempniak w Puszczykowie

Informujemy o zmianie adresu:

Puszczykowo, ul. Szpitalna 6

(budynek naprzeciwko hotelu pielęgniarskiego – obok parkingu)

i numeru telefonu: 61 8985849.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 

Baranówko od 1 do 5 sierpnia realizo-

wało warsztaty „Przystań wyobraźni”, 

które odbywały się w świetlicy wiej-

skiej w Sowinkach.

Oto relacja z wydarzenia.

„Płynie łódź moja wzburzonym 

morzem...” 

Zielona ziemia i spienione fale to 

elementy zabaw tematycznych pro-

wadzonych przez Magdalenę Albrecht 

– Walczak podczas V edycji warszta-

tów „Przystań wyobraźni” stowarzy-

szenia Grupa Inicjatywna Baranówko. 

W warsztatach uczestniczyło 19 dzieci 

z pobliskich wiosek Baranówko, Sowin-

ki, Krajkowo. Pomimo, że łódź zrobiono 

z kartonów i styropianowych podkładów, 

a ster sklejono z plastikowych butelek, to 

w piątkowy poranek wszyscy zastanawia-

li się jak będzie wyglądało jej wodowanie 

na pobliskim jeziorze. Wielkie wyzwanie 

na sam koniec letniej przygody. Ale, wra-

cając do początku warsztatów.

Rozpoczęliśmy w poniedziałek od 

przygotowania morskiej kompozycji. 

Na olbrzymich płótnach dzieci z mozo-

łem malowały, wycinały i sklejały Nep-

tuna. Aby prezentacja była kompletna, 

z plasteliny lepiły ryby, doklejały roślin-

ność wodną. Wszyscy pracowali pełną 

parą i z dużym zaangażowaniem. Dzieci 

udowodniły też, że nie jest im straszno 

pokonywać wyzwania. W czwartko-

wą, lekko parną pogodę skupiły się na 

zagadkach. Niby „rozgryzały” zwykłą 

zabawę w podchody z podziałem na 

Neptun, szkło powiększające i kody QR

grupę ukrywającą się i szukającą, ale 

główkowania oraz wysiłku fizycznego 

było  tyle samo po obu stronach. Pozna-

liśmy także jak działa kod QR, ponieważ 

część ukrytych wiadomości wymaga-

ła telefonu reagującego na ten rodzaj 

szyfru. Dzieci dowiedziały się też, jak 

rozpoznać dany gatunek drzewa, po-

szukać odpowiednich szyszek oraz liści, 

czy łatwo jest chodzić na opak, albo, 

kto jest autorem Kopciuszka. Na warsz-

tatach nie zabrakło także gier z piłkami. 

Nie jeden chłopak i dziewczyna zgry-

wali Lewandowskiego oddając strzał na 

bramkę przeciwnika. 

Gorąco dziękujemy wszystkim dziel-

nym dzieciom, mamom, pani Magdzie 

Albrecht- Walczak i szczególnie Klarze 

Kurowskiej, sołtysowi wsi Sowinki za po-

moc w zrealizowaniu tego zakorzenione-

go od pięciu lat w świetlicy w Sowinkach 

projektu, współfi nansowanego ze środ-

ków Gminy Mosina.  

Narzeka się często, że dzieci siedzą 

przed komputerami i nie mają co ze sobą 

zrobić.

Zaręczam, że to nieprawda. Wystarczy, 

że damy im szansę i stworzymy warun-

ki do spotkań, zachęcimy, pozwolimy 

uruchomić wyobraźnię, a zauważymy 

ile tracimy zamykając je w większości 

nieświadomie, może czasem i z wygody, 

w czterech ścianach naszych mieszkań.

Dorota Lisiak

Grupa Inicjatywna Baranówko

www.gib.org.pl

– Co by tutaj nie powiedzieć, to 

jest jakaś legenda, która na-

sze miasto rozsławia, a przecież w każdej 

legendzie tkwi odrobina prawdy – tak 

zaczął swoją krótką opowieść pan Jacek. 

Jak dokładnie było, tego nie wiem, bo 

wszystkie wiadomości są przekazywane, 

wie pan, pocztą pantofl ową „na imieni-

nach” i w gronie rodzinnym. Ja znam tyl-

ko taką wersję ze szwalnią, która wydaje 

mi się prawdopodobna. Nie słyszał pan? 

Aż trudno mi w to uwierzyć, bo dotyczy 

ona historii z niedawnych lat. U nas kie-

dyś na rynku była duża szwalnia, w któ-

rej to szyli bardzo dobre garnitury, znane 

w całej okolicy. Mam tutaj na myśli nie tyl-

ko najbliższe tereny, ale głównie Poznań i 

całe, można powiedzieć, województwo. 

Tak właśnie powstał mit o elegancie z Mo-

siny. Ja jeszcze pamiętam te czasy, to było 
w tym czerwonym budynku, taki wysoki 

z balkonem.                                   Roman Czeski
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Jest środa 6 lipca, godzina 6.01.

Mam 40 minut oczekiwania na pociąg do Warszawy. Posta-

nawiam załatwić w tym czasie bilety grupowe na zaplanowany 

13 lipca wyjazd mosińskiej młodzieży do Sejmu RP. Żeby czytelnik 

zrozumiał kolejne etapy zdarzenia muszę wyjaśnić, że aby ubiegać 

się o bilet grupowy należy wyrobić kartę przejazdu. Karta przejaz-

du to dokument, który uzyskujemy przez Internet w systemie IC 

bilety grupowe po wcześniejszym zalogowaniu i wypełnieniu od-

powiednich formularzy, minimum na 14 dni przed planowanym 

wyjazdem. Otrzymanie karty jest równoznaczne ze zgodą prze-

woźnika na zniżki oferowane więcej niż 10 podróżnym. Spełniliśmy 

oczywiście wszystkie wymogi, a na koncie podróżnego pojawiła się 

informacja, że bilety są do odbioru w najbliższym punkcie Poznań 

Główny,  do tygodnia przed wycieczką. Niestety nie ma możliwości 

ich opłacenia, a tym samym realizacji zamówienia przez Internet. 

Z wydrukowaną kartą przejazdu wykupuje się je osobiście tylko 

i wyłącznie na wskazanej stacji.

Wracając do porannej sytuacji – podchodzę do kasy nr 7. Pani ka-

sjerka z trwogą patrzy na wspomnianą kartę przejazdu, uprzedza-

jąc grzecznie, że nie wie, jak mają te bilety wyglądać i potrzebuje 

ponad 30 minut na ich ewentualne wypisanie. Sugeruje przełoże-

nie  załatwienia sprawy na czas,  gdy będą bardziej kompetentne 

osoby. Nie mogę czekać, bo nie zdążyłabym na pociąg do Warsza-

wy. 

Wracam z Warszawy, jest godz. 18.20, kolejka przy kasie dłu-

ga, bo to czas wakacyjny, wielu zagranicznych gości, młodzieży 

itp. Między ludźmi niecierpliwie przesuwającymi się do okien-

ka biletowego działa „mobilne centrum pomocy podróżnym”, 

czyli młody człowiek kierujący tych zdezorientowanych do od-

powiednich okienek. Z miłym uśmiechem wskazuje mi zna-

ną już z godzin porannych kasę nr 7. Stoję. Trzeba ćwiczyć się 

w cierpliwości – myślę słysząc  „zgrzytający” głos kasjerki (innej niż 

rano).

 – Pani idzie do Centrum Obsługi Klienta  piętro wyżej, bo my tu 

nie obsługujemy tych biletów...

Pokornie szukam Centrum, gdzie oczywiście również stoi „kilo-

metrowa” kolejka zajmująca całą poczekalnię. Aby doprowadzić 

sprawę do końca rezygnuję z pociągu do Mosiny o godz. 19.01 

i postanawiam wracać następnym o 20.25. 

Kolejka jak kolejka... Wszystko wygląda na pozór „normal-

nie” – wzrok zmęczonych podróżnych, irytacje, mało przychylne 

PKP komentarze, narzekania itp.  O 19.15 dostaję się przed obli-

cze najważniejszej osoby, czyli pani z Centrum Obsługi Klienta. 

Radość jest jednak przedwczesna. O 19.20 wchodzi ochroniarz 

z miną bardzo poważną. Robi się ciekawie – myślę.

 Za chwilę sytuacja wyjaśnia się.

Otóż... O godz.19.34 pani z Centrum Obsługi Klienta informuje, że 

niestety obsłuży mój przypadek tylko do połowy, bo o 19.35 koń-

czy pracę. „Do połowy” oznacza wydanie  biletów w jedną stronę. 

Aby nabyć całość mam udać się z powrotem do kasy nr 7. Chyba 

nie muszę opisywać czytelnikom negatywnych emocji, dezorien-

tacji swojej i czekających w poczekalni klientów. Ochroniarz bez 

skrupułów wyrzuca wszystkich. Trudno uwierzyć, ale to się niestety 

dzieje naprawdę.

Wracam znowu na koniec  kolejki przy kasach. Tym razem pani 

w okienku nie ma problemu z wypisaniem brakujących biletów, 

sztuk 2 (dla młodzieży i opiekuna). Uff !

 Trwa to jakiś czas, bo ledwie udaje mi się zdążyć na pociąg do 

Mosiny. 

Podsumowując całość: straciłam ponad trzy godziny na zała-

twienie tej sprawy i dużo nerwów. Zrodziły się także pytania o sens 

Chybił czy trafi ł podróżnego? PKP IC Poznań Główny
funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta, niesmak, wrażenie bra-

ku szacunku do podróżnych oraz niedowierzanie, czy aby żyjemy 

w XXI wieku? Nie mam pretensji do pań z najniższego szczebla, bo 

one wykonują pracę według odpowiednich wytycznych i kom-

petencji, o które powinien dbać pracodawca. Ale, kto tworzy te 

idiotyczne regulaminy? Dlaczego ochroniarz na siłę wyrzuca cze-

kających cierpliwie interesantów? Czy nie można wdrożyć dobrych 

rozwiązań satysfakcjonujących zarówno przewoźnika jak i podróż-

nych? Kto za to odpowiada? 

Jak na ironię, po załatwieniu sprawy system internetowy wysyłał 

mi jeszcze informacje, że nie zrealizowałam biletów...

Pozostało mi życzyć na przyszłość sobie i innym zniesmaczonym 

podróżnym, aby na stałe nie zagościła nam na kolei rzeczywistość  

znana z fi lm ów Stanisława Barei...

Dorota Lisiak

W ramach planowania przestrzennego dla miasta Mosina, 

w Urzędzie Miejskim, w dniach od 27 lipca do 18 sierpnia br. 

wyłożono projekt planu zagospodarowania przestrzennego 

– MPZP dla ul. Wawrzyniaka i Łaziennej. Mieszkańcy mogą skła-

dać do projektu tego planu uwagi w terminie do 2 września br. 

Jak zauważają osoby, które potrafi ą czytać takie dokumenty, 

założenia planu dla ulicy Wawrzyniaka, Rzecznej i Mostowej 

oznaczonych symbolem 2MN/U, na pozór wyglądają bardziej ry-

gorystycznie niż ustalone już wcześniej dla drugiej strony ul. Waw-

rzyniaka. Jednak, jeżeli założenia tego projektu planu przyporząd-

kujemy do konkretnej działki, to okazuje się, że pośród malutkich 

domków jednorodzinnych (od strony kanału) może powstać budy-

nek o powierzchni 1400 m2 użytkowych, z podziemnym garażem, 

częścią usługową na parterze budynku – 490 m2 po obrysie budyn-

ku i 490 m2 na mieszkania na pierwszym piętrze. Dodając do tego 

płaski dach, otrzymujemy budynek 2,5 razy większy od przykła-

dowego budynku eskulap-premium, znajdującego się na drugiej 

stronie ulicy. Ten fakt wynika z procentowego zapisu powierzchni 

zabudowy w stosunku do wielkości działki. Mowa tu o działce, któ-

rą w ub. roku nabył właściciel przychodni lekarskiej Medicompleks. 

Działka o powierzchni przeszło 1400 m2 daje mu możliwość wy-

budowania dwukondygnacyjnej przychodni, co zresztą nie jest 

w Mosinie tajemnicą, bowiem zamiar budowy takiego obiektu już 

kilka miesięcy temu potwierdził on sam i władze Mosiny.

Mieszkańcy ul. Wawrzyniaka nie chcą takiej inwestycji, tym bar-

dziej, że spowoduje to z pewnością spadek wartości nieruchomo-

ści, zwłaszcza tych sąsiadujących z działką, na której ma powstać 

nowa przychodnia.

Podkreślają fakt, że właściciel Medicompleksu może liczyć na 

przychylność władz Mosiny, bowiem zanim został właścicielem 

nieruchomości (mały dom z działką 1400 m2. pod numerem 4, 

gdzie zamierza wybudować nową przychodnię), o takiej perspek-

tywie nikt nie słyszał. Ponadto mieszkańcy zastanawiają się jak to 

jest, że: „Medicompleks zajmuje budynek na przychodnię przy 

Dworcowej, pomimo że Gmina już dawno wypowiedziała spółce 

umowę. Wygląda na to, że nikomu to nie przeszkadza – Gmina po-

wołuje się na fakt, że sprawa toczy się w sądzie, a fi rma czuje się 

upoważniona do korzystania z mienia Gminy bezumownie. Z wła-

dzą nie wygramy” stwierdzają mieszkańcy, ale zapowiadają też, że 

będą protestować przeciwko takiej inwestycji.                                (red.)

Z władzą nie wygramy
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Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909

SERWIS AGD
          Naprawa:

� pralek

� lodówek

� zmywarekk

DO WYNAJĘCIA
POKÓJ W MOSINIE 

W DOMU JEDNORODZINNYM
SPOKOJNA I CICHA OKOLICA  

MIĘDZY LASEM
A JEZIOREM BUDZYŃSKIM

KONTAKT:
605-524-606
500-165-958

Miejsce pracy:
Zagroda Chłopska, Będlewo

Tel. 515 044 858
       515 236 324

ZATRUDNIĘ KUCHARZA

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
DO OBSŁUGI KLIENTA
DO 35 LAT

Umowa o pracę
gwarantowana

Praca na pełen etat

OWNIKA

Serwis Personalny Sp. z o.o.
Agencja Pracy Tymczasowej nr KRAZ 1428

dla swojego klienta, drukarni na Starołęce,

poszukuje pracowników
na stanowisko:

Pracownik pomocniczy
w drukarni

(Poznań/ Starołęka)

� System 3-zmianowy
�  Umowa zlecenie 13 zł brutto/h, 

14,50zł brutto/h za pracę w nocy
� Możliwość przejścia na stałe do fi rmy
� Bardzo dobry dojazd
� Nie wymagamy doświadczenia

Zapewniamy pełne przeszkolenie!

Wyślij swoje CV na adres:
praca@serwispersonalny.pl

lub dostarcz osobiście:
Serwis Personalny,

Poznań, ul. Starołęcka 18

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej 

lub opiekunki 
osób starszych.

Osoby oddanej 
o dużym sercu 

i anielskiej cierpliwości.

Kontakt pod numerem 
telefonu 664 484 679.
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INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofi zyczny

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza

dzieci klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej
do Klubu Szermierczego

UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2

w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Wszelkie informacje

pod nr. tel. 502 051 672

I

d

SZERMIERKASZERMIERKA

NAUKA
GRY NA GITARZE

u ucznia
w domu

Zenon Ciosek

tel. 503 398 774

www.zenonciosek.pl

Telefon:
691-947-517

ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW
KAT. C i C+E

(również z grupą inwalidzką)
Stabilne zatrudnienie,

atrakcyjne wynagrodzenie

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko: 

Personel Sprzątający 
Praca na obiekcie:  
Market w Poznaniu

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,

- stały grafi k pracy,
- wynagrodzenie zawsze na czas!!!

Wymagania:
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,

- sumienność i dokładność.
Termin rozpoczęcie pracy  01.09.2016

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu:
885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

ll bbbbbbb łłł kkkkkk

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko: 

Personel Sprzątający 
Praca na obiekcie:  
Market w Mosinie

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,

- stały grafi k pracy,
- wynagrodzenie zawsze na czas!!!

Wymagania:
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,

- sumienność i dokładność.
Termin rozpoczęcie pracy  01.09.2016

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu:
885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

ll bbbbbbb łł kkkkkk

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Pani Wiesława, dobrze znana mieszkańcom Mosiny polo-

nistka z Zespołu Szkół, tym razem mówiła nie o projektach 

edukacyjnych, a o swojej twórczości. Na spotkaniu DKK w Mo-

sińskiej Bibliotece została wzięta w krzyżowy ogień pytań czy-

telniczek. Autorka może poszczycić się już kilkoma pozycjami: 

„To, co najważniejsze. Opowiadania dla dzieci i rodziców”, „Pelar-

gonie. Opowiadania” oraz „Zataczając koło”, nie licząc drobniej-

szych utworów zamieszczonych w antologiach. Wszystkie pozy-

cje ukazały się nakładem Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, 

które zwróciło się do pani Wiesławy z propozycją współpracy. 

W prozie mosińskiej nauczycielki uderza przede wszystkim 

optymizm, moc w uzdrawiające relacje międzyludzkie, wraż-

liwość na drugiego człowieka i piękno przyrody, która ma na 

nas większy wpływ, niż gdybyśmy chcieli to przyznać. Czytając 

o życiu mieszkańców urokliwej, starej kamienicy ze skrzypiący-

mi drewnianymi schodami, słyszymy muzykę wiolonczeli, ulu-

bionego instrumentu pani Wiesławy oraz czujemy zapach świe-

żo zmielonej kawy i domowego ciasta. Sąsiedzi, borykający się 

z licznymi kłopotami, mogą liczyć na opiekę i mądrość starszej 

mieszkanki, pani Basi, której postać była wzorowana na babci 

pisarki.

Dyskusja, która wywiązała się na spotkaniu, wychodząc od 

analizy literackich wątków, nieoczekiwanie przerodziła się 

w poważną, szczerą rozmowę o różnych problemach: alkoholi-

zmie, zdradzie małżeńskiej, braku akceptacji dzieci przez rodzi-

ców. Byłyśmy też bardzo ciekawe, jak wygląda pisanie i sam akt 

twórczy „od kuchni”, więc zasypywałyśmy autorkę rozlicznymi 

pytaniami na temat choćby motywacji, natchnienia i czasu wy-

gospodarowywanego na pisanie, planach na przyszłość, ulubio-

nych autorów. Pani Wiesława była zaskoczona tym, że tak wnikli-

wie zagłębiłyśmy się w lekturę, znając najdrobniejsze szczegóły 

powieści, ja mogę dopowiedzieć, że zupełnie inaczej czyta się 

książkę, znając choć trochę autorkę. Zdecydowanie lepiej! Pi-

sarka na zakończenie spotkania zgotowała nam niespodziankę: 

przeczytała wiersz z ciekawym zabiegiem poetyckim – utwór 

właśnie ukazał się w zbiorze „Matka. Antologia literacka”, który 

biblioteka otrzymała w darze. Bardzo dziękujemy pani Szubar-

dze za ciekawe spotkanie!

Zofi a Staniszewska

Krzyżowy ogień pytań
PISARKA WIESŁAWA SZUBARGA NA SPOTKANIU 

DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI – 1.06.2016 R.

30 lipca mieszkańcy ulicy Prusa oraz Krotowskiego zorga-

nizowali symboliczną uroczystość otwarcia nowo wy-

budowanej ulicy Prusa. Na zaproszenie mieszkańców przybył 

przedstawiciel Urzędu – zastępca burmistrza Pan Przemysław 

Mieloch, który wraz z najmłodszymi mieszkańcami ulicy doko-

nał symbolicznego przecięcia wstęgi. Po krótkiej uroczystości 

mieszkańcy zaprosili wszystkich gości na domowe ciasto oraz 

kawę, a najmłodszych do zabawy puszczania wielkich baniek 

mydlanych. Zarząd Osiedla za Moreną serdecznie dziękuje za 

miłą inicjatywę mieszkańców, która przede wszystkim pielęgnu-

je więzi sąsiedzkie. Zachęcamy do odwiedzenia profi lu Osiedla 

za Moreną na facebooku gdzie znajduje się fotorelacja z tego 

wydarzenia. 

Zarząd Osiedla nr 6

za Moreną

Inicjatywa sąsiedzka mieszkańców 
Osiedla za Moreną

kultura
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W sąsiedztwie osiedla i w cen-

trum miejscowości, znajduje 

się pełna infrastruktura miejska:
�  przedszkole, szkoła podstawowa 

i gimnazjum,
� ośrodki zdrowia, kościół,
�  centra handlowe (Pajo, Intermar-

che, Piotr i Paweł, Biedronka, Netto), 

knajpki, restauracje, itp.

Oferujemy wieloetapowe osiedle 

w Luboniu przy ul. Cyklamenowej, 

boczna od ul. Ogrodowej, na wyso-

kości ul. Łącznej i 1 Maja. W sprze-

daży jest pierwszy etap – 12 lokali 

dwukondygnacyjnych z ogrodami, przy-

należnymi miejscami parkingowymi 

i wygodnymi drogami dojazdowy-

mi (pozbruk). Działka przynależna to 

ok. 160 m2 (różne wielkości w zależności 

od położenia) i miejsce postojowe dla 

każdego lokalu!

Stan oddania – typowo developer-

ski, czyli dom na zewnątrz gotowy, 

działka ogrodzona, miejsca postojo-

we przygotowane. Tylko wnętrza wy-

magają indywidualnego wykończe-

nia – podłogi, ściany (kolor), łazienki, 

zabudowy, itd. 

W ofercie mamy też opcję domu 

wykończonego „pod klucz” w  bardzo 

atrakcyjnej cenie!!!  

Pełne media (prąd, woda, gaz, ka-

nalizacja), ogrzewanie gazowe (piec, 

grzejniki na wyposażeniu).

Termin oddania: 1 kwartał 2017, 

płatność ratalna. Oferta kwalifi kuje 

się pod program MDM! 

Własny domek z ogródkiem przy ulicy Cyklamenowej 

w Luboniu to oferta w sam raz dla Ciebie!
Firma Budo Forma sp. z o.o. przygotowała nową, kolejną już inwestycję w podpo-

znańskim Luboniu przy ul. Cyklamenowej – „Stare Ogrody”.

Nowoczesny projekt połączyliśmy z dobrze zagospodarowanym terenem wokół 

oraz dogodną lokalizacją, z szybkim dojazdem do miasta i doskonałym wylotem na 

autostradę A2.

Cena brutto 333 tys. zł obejmu-

je dom, działkę, podatek Vat, udział 

w drodze dojazdowej.

Budo-Forma to spółka, która swą 

działalność opiera na czterech waż-

nych filarach: solidnej pracy, szacun-

ku do Klienta, zaufaniu banków oraz 

doskonałej opinii. To wartości, które 

sprawiają, że cieszymy się solidną 

pozycją na rynku i możemy speł-

niać oczekiwania naszych Klientów.

Zapraszamy – www.budoforma.pl
tel. 501 499471 oraz 605 859800
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Bogdan Warowny, ur. w 1957 roku 

w Warszawie malarz, uczeń Jana Ta-

rasina, twórca obrazu Chrystusa Mi-

łosiernego w kościele Św. Krzyża 

w Warszawie, autor wystawy indywi-

dualnej i kilku wspólnych, zorganizo-

wanych w Mosińskim Ośrodku Kultury, 

jest jednym z niewielu malarzy, którzy 

utrzymują się z realizacji swojej pasji. 

Dorota Lisiak: – Proszę mi zdradzić jak 

brzmi defi nicja artysty według Bogda-

na Warownego?

Bogdan Warowny: – Artystą się bywa. 

Obojętną jest forma prezentowana, ale 

najważniejsze, że w konsekwencji po-

wstaje dzieło sztuki.

– Szukałam Pana biografi i i zdziwi-

ła mnie minimalna ilość wiadomości 

o Panu?

– O mnie? Tam nic nie ma specjalnego. 

Jestem osobą, która nie leje wody niko-

mu. Są ludzie, którzy opowiadają życiorys 

opisując, dlaczego na księżycu są ciemne 

plamy. Stawiam raczej na konkrety. Mnie 

to nie przeszkadza wcale. Co prawda, są 

recenzje mojej sztuki w Internecie z wy-

staw w Galerii Abakus, ale też bym ich nie 

miał, gdybym za nie zapłacił… Zdarzyło 

się też, że zapłaciłem za ocenę i jej nie do-

stałem (śmiech). Jest to smutne, ale taka 

jest prawda. 

– Skąd się wzięło Pańskie zamiłowa-

nie do sztuki?

– Oj, to jest w genach, po ojcu i ciot-

ce, oboje pięknie rysowali. Tato był uta-

lentowanym plastycznie inżynierem. 

Po wojnie niestety to u niego zanikało. 

Pochodził z dość biednej rodziny, nie-

koniecznie wykształconej, więc nie miał 

żadnych osób, które popchnęłyby go 

w tamtą stronę. Na pewno byłby dobry. 

Projektował silniki wysokoprężne do stat-

ków polskich w zakładach Hipolita Ce-

gielskiego. Jego lokomotywy do tej pory 

jeszcze funkcjonują.

– Dużo Pan pamięta z okresu powo-

jennego?

– Po wojnie w Warszawie warunki były 

straszne. Mieszkaliśmy w pięć osób na 39 

metrach kwadratowych. Mięliśmy kuch-

nię i gaz – to był luksus w porównaniu 

do innych. Pamiętam pierwsze telewi-

zory, śmierć prezydenta Kennedyego 

i transmitowany na żywo jego pogrzeb, 

oraz jak uruchamiany był Teatr Wielki 

w Warszawie, a na cały świat puszczano 

skrót z uroczystości otwarcia. 

– Chciałabym zapytać o Pana pasję 

malowania? Kiedy i gdzie zetknął się 

Pan z żywym malarstwem?

– Od dziecka wiedziałem już, co będę ro-

bił. Od momentu, gdy potrafi łem trzymać 

kredki czy ołówek już uwielbiałem ryso-

wać. Dopingowany przez ojca chodziłem, 

wręcz biegałem do  Muzeum Narodowe-

go. Pamiętam też niesłychaną rzecz, która 

wpłynęła na dalsze moje życie. Wydarzyła 

się w roku obchodów 1000 - lecia Chrztu 

Polski, czyli 1966. Była to wystawa Grafi ki 

Stanów Zjednoczonych w Ambasadzie 

USA. W dzisiejszych czasach to sytuacja 

nie do pomyślenia, a przez najmłodsze 

pokolenia z pewnością nie zrozumiała. 

Na żywo oglądałem  prawdziwą ma-

nifestację antykomunistyczną. Widzia-

łem Aleje Ujazdowskie i tłumy ludzi, nie 

koniecznie znających się na sztuce, ale 

pragnące dostać się do Ambasady Ame-

rykańskiej. Teraz nie można tego obej-

rzeć, ale w Muzeum Narodowym  wtedy 

mieliśmy całego Matejkę, poza obraza-

mi Unią Lubelską (Lublin) i Hołdem Pru-

skim (Kraków) oraz Dziewicą Orleańską, 

wielkim mazidle wiszącym w Rogalinie. 

Jest to największy obraz Matejki, ale 

i najgorszy, malowany niechętnie i pod 

zamówienie. 

– Czy mogę to napisać?

– Tak, ponieważ ja nie mówię tego od 

siebie. Kiedyś wspaniałą analizę obrazu 

Dziewica Orleańska Matejki zrobił Szy-

mon Kobyliński. W archiwum można od-

naleźć audycję z tą analizą. Zobaczyłaby 

pani, że faktycznie to zły obraz. Czarny, 

mocno przyciemniony, nie ma dobrych 

kolorów i światła. Jest narysowany – bo 

to Matejko i tylko tyle. Widać, że jest 

chlebowy, czyli malowany zarobkowo. 

Co do Matejki... Z trwogą myślę, że 

współcześni odbiorcy nie mają szans 

obejrzeć tych obrazów ot tak sobie. 

Wszystko niestety zamieszczono na 

Zamku Królewskim. Dzieła zostały wy-

eksponowane w salach, a widz ma do-

stęp do nich przez sznureczek z daleka. 

To samo stało się z Canalettem. Galeria 

malarstwa w Warszawie jednak kiedyś 

była dużo lepsza. Gwarantowała więk-

szy wybór, a co za tym idzie mocniejsze 

doznania estetyczne.

Poruszam się po dwóch stronach tęczy
Z BOGDANEM WAROWNYM, KTÓRY OD 20 LAT Z PASJĄ MALUJE ROGALIN: DĘBY ROGALIŃSKIE, PAŁAC, 

ALEJĘ GRABOWO-LIPOWĄ, POWOZOWNIĘ, ŁĘGI ROGALIŃSKIE, ROZLEWISKA, ROZMAWIA DOROTA LISIAK.

W 1972 roku, za Gierka, jako uczeń li-

ceum plastycznego mogłem dużo wię-

cej zobaczyć. Odważnie powiem, że lata 

70. ub. wieku to rozkwit dostępu do kul-

tury w Polsce. Powstał

Instytut Wzornictwa na Świętojerskiej, 

Zachęta. Stan wojenny na krótką chwilę 

zatrzymał ten proces, ale wśród bardzo 

wielu znamienitych wystaw widziałem 

takie nazwiska jak Pablo Picasso, Andy 

Warhol czy przykłady angielskiego, nie-

mieckiego, francuskiego wzornictwa... 

– Skoro wspomniał Pan o liceum 

– proszę powiedzieć, jakie szkoły po-

winien skończyć prawdziwy artysta?

– Na początku była to szkoła podsta-

wowa, gdzie fajna nauczycielka za-

uważyła moje możliwości i wiadomo, 

wykorzystywała do robienia różnych 

artystycznych rzeczy.

Następnie liceum plastyczne w War-

szawie, później od 1977 do 1982 studio-

wałem na Akademii Sztuk Pięknych. Od 

zawsze wiedziałem, że chcę malować. 

Są też indywidualiści, wybitne jednost-

ki. Dobry przykład to Potworowski – nie 

potrafi ł rysować naturalistycznie, ale  

miał wyjątkową umiejętność malowa-

nia deformacji. W malarstwie i rysunku 

trzeba cały czas pracować. To jest naj-

istotniejsze – praca!

 

– Pana ulubieni artyści?

– Jako młody człowiek zakochałem się 

w Wyspiańskim, ale już się odkochałem 

(śmiech).



13wywiad
Pięknie rysował, obserwowałem jego 

prace, był wtedy wielkim mistrzem. Taka 

jest kolej rzeczy, że człowiek z czasem 

zmienia punkt widzenia. Dzisiaj ja też 

potrafi ę tworzyć. 

W sumie kocham ich wszystkich: Po-

tworowski, impresjoniści, Edgar Degas, 

Strzemiński. Zachwyciłem się ostatnio 

freskami Piero della Francesca. 

 – Studiując w warszawskiej ASP był 

Pan uczniem pochodzącego z Wiel-

kopolski, znanego malarza, grafi ka i 

eseisty, profesora Jana Tarasina. Jaki 

był profesor?

– Wspaniały, ciepły, dobry obserwator. 

Świetnie się znał na sztuce. Pozostawiał 

artyście wybór, przez co go nie krzyw-

dził, przyjacielski i opiekuńczy. Wielu na-

uczycieli, profesorów niszczy najlepsze 

cechy młodego człowieka, wprowadza-

jąc swój porządek, nakazując uczniom 

coś wbrew ich woli. W rezultacie wszy-

scy malują jak on. Nie powinno tak być. 

Studenci, którzy wyszli od Tarasina są 

różni i może to jest jego wielka zaleta.

– A jak wyglądała zwykła lekcja 

u profesora Tarasina?

– Nie było lekcji. Zajęcia prowadzono 

bardzo liberalnie. Profesor przychodził 

raz w tygodniu. Codziennie rano meldo-

waliśmy się w pracowni. Albo byliśmy 

albo nie, piliśmy wódkę lub nie (śmiech). 

O całość dbał i pilnował studentów asy-

stent, kapitalny artysta, nieżyjący już 

Marek Wyżykowski. Gdyby profesor sie-

dział w pracowni, to nie tworzyłby sam 

obrazów. Tu mi nikt nic nie nakazywał. 

Mogłem na zajęcia nie przychodzić. Mu-

siałem mieć tylko obrazy na końcowe 

zaliczenie. Malowaliśmy martwe natu-

ry, raz na jakiś czas rozebraną kobietę 

lub mężczyznę. Codziennie był model. 

Kosztowało to 5 zł, ale złe warunki, nie 

działające grzejniki i zimno powodowa-

ły, że marzli. Stąd zamiast aktów woleli-

śmy pozy. A pan profesor? Przychodził 

i zasiadał przy wspólnym stole ze stu-

dentami, po czym z asystentem zabierał 

się do omawiania prac.

– Czy w jakiś sposób Tarasin wpłynął 

na Pana sposób myślenia o sztuce?

– Nauczył mnie otwartości na wszyst-

ko, nie jestem ortodoksyjny. Jak zresz-

tą pani wie, ja poruszam się po dwóch 

stronach tęczy - po jednej jest czysty 

abstrakcjonizm, a po drugiej realizm. 

– W jednym z opracowań przeczyta-

łam, że pani prof. Halina Chrostowska 

nauczyła Pana malarstwa?

– Nie, to nie jest prawda. Musimy to 

zdementować. Znałem ją bardzo słabo. 

Robiłem u niej tylko aneks z grafi ki. Ze 

względu na warunki w domu nie mo-

głem malować, dlatego rysowałem. 

Dzisiaj narysuję wszystko, co Pani so-

bie zażyczy. Z używaniem pędzla bywa-

ło różnie. Musiałem się tego uczyć. Tak 

naprawdę pierwsze szlify zawdzięczam 

pani Marii Uśpieńskiej, wspaniałej pe-

dagog z liceum plastycznego, u której 

na zajęciach nie wolno nikomu było 

dotykać farb olejnych przed doskona-

łym opanowaniem akwareli. Doszło do 

sytuacji, że potrafi łem tworzyć akwarelą 

bardzo trudne portrety. 

Szkołę typowego malarstwa dostałem 

zupełnie gdzieś indziej, bo rzemiosło 

wykułem w Ameryce. Tam dopiero by-

łem zmuszony do olbrzymiego wysił-

ku, gdyż żyłem i żyję do dziś jako jeden 

z niewielu artystów w Polsce, utrzymu-

jąc się tylko i wyłącznie ze sztuki... 

– Skoro wspomniał Pan o Ameryce. 

Proszę coś więcej o tym etapie w Pań-

skim życiu opowiedzieć?

– Najpierw pojechała żona, później ja 

sam. Miałem dużo szczęścia, bo trafi łem 

do domu aukcyjnego na Florydzie. Ma-

lowałem płótna na zamówienie. Byłem 

dzięki temu wolnym człowiekiem. W Or-

lando świetnie kopiują przepiękne ramy 

z pianki poliuretanowej. Do tego kom-

ponowałem moje obrazki. Żeby zarobić 

tworzyłem codziennie, dlatego dosta-

łem szkołę malowania. To były dobre 

czasy dla cudzoziemców. Od obywatela 

amerykańskiego odróżniałem się jedy-

nie brakiem prawa do oddawania głosu 

w wyborach. Wróciliśmy ze względu na 

żonę i miłość do ojczyzny.

– A jak wygląda sprzedaż obrazów w 

Polsce?

– W Polsce nie ma rynku, praktycznie 

żadnego. Próbują niektórzy, są też tzw. 

stajnie, gdzie promuje się młodych lub 

sprzedaje tych wielkich, na przykład 

Tarasina. W Ameryce byli to też zamoż-

niejsi ludzie, sprawnie działająca poczta 

pantofl owa. Jedno płótno u bogatego 

przynosiło zyski ze sprzedaży od jego 

znajomych, bo też podobne chcieli mieć.

Tam istnieje coś takiego jak rankingi. 

Oni inwestują w sztukę. Ludzie chętnie 

nabywają dzieła cenionych twórców. 

Z tego powodu artyści sami od siebie 

kupują obrazy płacąc za komisowe, żeby 

znaleźć się w odpowiednim miejscu na 

liście rankingowej. Często sprzedają re-

zultaty pracy innym artystom. Bywa, że 

są to znane nazwiska... 

– Widziałam Pana realizm na wysta-

wie w Mosińskim Ośrodku Kultury 

i abstrakcję, niestety tylko na stronie 

internetowej. Jaka jest Pana ulubiona 

forma?

– Abstrakcji nie tworzę zbyt wiele. 

Trwa to długo, zdarzyło się, że nawet 

dwa lata. Kiedyś lubiłem malować por-

trety żony i córki. W sumie, nie mam ulu-

bionej formy. To zależy od chwili. Obec-

nie zachwycam się realizmem.

– Jakie obrazy są najtrudniejsze?

– Z całą pewnością motywy kwiatowe. 

W mojej pracowni powstaje ich jeden, 

góra dwa w roku. Fotografuję miliony 

kwiatów. Ze zdjęć komponuję końcowe 

bukiety. Nie robię kopii.

Naturalizmu i abstrakcji nie można 

połączyć. Abstrakcjonizm jest trudniej-

szy. Przy naturalizmie mam ten punkt 

odniesienia, a przy abstrakcji pozostaje 

kartka papieru, czy płótno i nic więcej... 

Ktoś mądry powiedział mi, że w tych 

abstrakcyjnych obrazkach maluje pej-

zaże i chyba ma rację. To jest podświa-

dome.

Kiedyś także odwzorowywałem na za-

mówienie trudne portrety – człowiek 

nie wybiera, gdy musi się utrzymać. 

Proszę sobie wyobrazić, że dostałem 

zdjęcie pięknej kobiety w sepii z 1933 

roku, 178 cm wzrostu, porównywalnej 

urodą do Jadwigi Smosarskiej. Zginę-

ła w Powstaniu Warszawskim. Dziadek, 

który je przyniósł mówił, jaki szlif dia-

mentów miała w uszach (wielka polska 

arystokracja). Powstał obraz przeszło 

dwu metrowy. Malowałem też ludzi za-

mordowanych w Auschwitz oraz antro-

pologiczne odbicia, w sytuacjach, gdy 

zmarły np. na raka pozostawił po sobie 

tylko dziwne, niedobre jakościowo zdję-

cia. Jakoś wszystko się udawało. Teraz 

już chyba bym się nie zgodził. Wtedy nie 

stać mnie było na odmowę.

– Co Pan sądzi o określeniu „kiczo-

waty realizm”?

– Słowem kiczowaty określa się w Pol-

sce złe malarstwo, ale to też niby jakaś 

forma sztuki. Malowanie pod publiczkę, 

tanie efekty – jest coś takiego. Szczegól-

nie przy obecnym braku wykształcenia 

artystycznego wielu dorosłych Pola-

ków... Dzieci też się nie uczy, dlatego nie 

potrafi ą odbierać sztuki. Człowiek idzie 

i za 200 złotych kupuje na bazarze ma-

lowidło. W Ikei też je nabędziemy i rów-

nież identyczne w podobnym sklepie 

w Bydgoszczy czy  Szczecinie. Dokład-

nie to samo wydrukowane na płótnie za 

300 zł.

– Nie przeszkadza to Panu jako 

twórcy?
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– Nie, nie – nie będę walczył z wiatra-

kami... To wszystko trzeba zaorać i spró-

bować kształtować nowe pokolenia. Są 

ośrodki, które wykonują mnóstwo pięk-

nej pracy z dziećmi i młodzieżą z całej 

Polski. Dobry przykład daje Stołeczne 

Centrum Edukacji Kulturalnej w Warsza-

wie. To są takie „siłaczki”. Brakuje systemu 

oraz pozytywnego parcia i szpanu na 

sztukę. Można powiedzieć kolokwialnie, 

że większość „ma to gdzieś”. Myślę też 

o władzy i Kościele. Niech pani zobaczy, 

jakie są teraz kościoły - bez wyrazu, archi-

tektura okropna wręcz prymitywna. Prze-

cież mamy wspaniałych architektów... 

Proszę ich zapytać, dlaczego odwrócili się 

od Kościoła?

– A czy Pan malował obrazy sakralne?

– Tak, poproszono mnie, abym zro-

bił ołtarz w kościele Św. Krzyża w War-

szawie na Królewskim Przedmieściu, 

w jednym z najznamienitszych kościo-

łów w Polsce. Tu znajduje się serce Cho-

pina i Reymonta oraz ołtarz wspania-

łego architekta barokowego, Tylmana 

z Gameren, autora Nieborowa czy Pałacu 

Krasińskich. Namalowałem dwa obrazy 

sakralne. Znajdują się w transepcie, czyli 

nawie poprzecznej po lewej stronie. Są 

nimi Chrystus Miłosierny – 434 cm wyso-

kości (na dole), a na górze św. Genowe-

fa patronka Paryża, 270 cm. Całość ma 

przeszło 10 metrów. Wielka szkoda, że 

nie można tego dobrze sfotografować. 

Niestety przeszkadzają żyrandole i kosz-

marne światło.

– Jak powstawały te dzieła?

– Wystartowałem w listopadzie 2009 

r., a już w czerwcu 2010 roku zawiozłem 

namalowany obraz Chrystusa. To był 

trudny czas. Moja żona wtedy bardzo 

chorowała. Sam przygotowywałem szta-

lugi i blejtram, bo nikt w Polsce nie chciał 

się tego podjąć ze względu na rozmia-

ry. Zwyczajnie nie było maszyn do ich 

skonstruowania. Chrystusa malowałem 

na rolkach. Zrobiłem taką sztalugę, że 

przewijałem ją jak fi lm w aparacie, po 

kawałku, później zdjętą zanosiłem do 

garażu, gdzie na ziemi leżał blejtram. Tu 

całość obijałem i scalałem w poziomie. 

Wykończyłem go też w poziomie. Na-

wet nie mogłem go sfotografować, bo 

mój garaż jest za wąski. Poprawki nano-

siłem na ołtarzu. Wynikały one z suge-

stii historyków sztuki i zaangażowanych 

profesorów oraz księży. Byłem od tej 

wizji zależny. Mój Chrystus miał delikat-

ną poświatę, co musiałem przemalować 

na nimb (świetlisty otok wokół głowy). 

Brakujące elementy domalowywałem 

na miejscu. W końcu mówimy o jednym 

z najważniejszych kościołów w Polsce. 

W 2011 r. do tego samego ołtarza powstał 

wizerunek św. Genowefy. To także wielki 

obraz, ale na szczęście nie miałem z nim 

kłopotu. Zmieścił się w domu (śmiech).

– Podziwiam!

–  Bitwę pod Grunwaldem Matejko też 

malował na rolkach, tylko kręcił w po-

ziomie. To jest do zrobienia. Jeśli czło-

wiek „widzi”, to potrafi  dopasować ele-

menty płótna.

– A jak to jest modlić się przed wła-

snym obrazem?

–  Ja się nie modlę, jestem ateistą.

– Wróćmy do Pana wystaw. Proszę 

powiedzieć ile ich było?

– Wspólnych 11, indywidualnych, li-

cząc mosińską,12. Tą wystawę zrobiłem 

dla Emilii Domańskiej, która chce animo-

wać mosińską społeczność. Nie mogłem 

odmówić. To samo mam w Łomiankach, 

gdzie mieszkam. Ja bardzo rzadko wy-

stawiam, bo też trzeba zbierać obrazy, 

a moje są doceniane i sprzedają się na 

Zachodzie. W Polsce wiszą może w czte-

rech galeriach. Nie dbam o to. 

– Która z tych wystaw była najbar-

dziej szczególna?

– Z pewnością druga, zorganizowana 

w nie istniejącej już Galerii Mito w War-

szawie. Wtedy sprzedałem 20 dzieł na-

raz (uśmiech). Najczęściej współpracuję 

ze Stołecznym Centrum Edukacji Kul-

turalnej w Warszawie. Tam wystawiłem 

prawie wszystkie moje pejzaże, portre-

ty, abstrakcje.

– Co sądzi o swoich obrazach sam 

artysta?

– Ja nie koniecznie jestem kolorystą, 

przez co moje obrazy są bardziej cięż-

kie i zbyt ciemne, z czego zdaję sobie 

sprawę. Może dlatego, że maluję z fo-

tografii.
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Bogdan Warowny

Dopiero przy bliższej obserwacji  można zobaczyć nie-

zwykle precyzyjne dotknięcia pędzla, dziesiątki, ba, na-

wet setki drobnych plamek barwnych, oddziałujących 

zgodnie z zamierzeniem autora.

Dnia 21 czerwca w Mosińskim Ośrodku Kultury miało miej-

sce otwarcie wystawy malarstwa Bogdana Warownego. Ar-

tysta upodobał sobie szczególnie pobliski Rogalin, stąd też 

tytuł i tematyka ekspozycji: „Rogalińskie krajobrazy”.

Malarz uczy nas dostrzegania piękna, jakie można spotkać 

podczas codziennych spacerów. Wystarczy czasem tylko 

choć na chwilę przystanąć, wyjść z domu niekiedy zupełnie 

niedaleko. Ilość szczegółów zarejestrowanych mistrzowską 

techniką malarstwa olejnego imponuje. Z dalszej perspek-

tywy jawi się jako zdjęcie bądź obraz z telewizora. Dopiero 

przy bliższej obserwacji  można zobaczyć niezwykle precy-

zyjne dotknięcia pędzla, dziesiątki, ba, nawet setki drobnych 

plamek barwnych, oddziałujących zgodnie z zamierzeniem 

autora. Można rzec, że Bogdan Warowny jest pedantyczny 

w swojej rejestracji kształtów światła, które gra właściwie 

główną rolę, jest głównym bohaterem na łonie przyrody. 

W mniejszych formatach, gdzie zatracają się drobiazgi, mate-

ria malarska jest królem pośród tych srebrnych ram, artysta 

muska powierzchnię płótna bez przesadnej staranności, co 

dodaje im dodatkowego uroku. Gdyby choć na chwilę słoń-

ce zaszło w tych obrazach, zapanowałby smutek, przeszła by 

gdzieś owa fi luterność tajemniczych perspektyw, a drzewa 

straciłyby trzeci wymiar. 

Roman i Wojciech Czescy

– Pana obrazy ciężkie?!

– Ale chciałbym, żeby były lżejsze...

– Pozwoli Pan, że się nie zgodzę, dla 

mnie używa Pan wyjątkowych kolo-

rów, magicznych, współdziałających 

ze sobą w harmonii.

– Bo to wszystko jest wokół nas, z cze-

go sobie sprawy nie zdajemy. Proszę 

spojrzeć na drzewo. Jego kolor zdaje się 

być bardzo brutalny. Matka natura wło-

żyła dużo trudu żeby stworzyć odcień 

czerwonego, dokładnie równoważący 

tą różnicę. Człowiek nic nie wymyśla. 

Staram się zatrzymać chwilę. Na wy-

stawie w Mosinie był jeden obraz bez 

słońca. Bardzo rzadko maluję płótna 

bez słońca. Słońce rzeźbi, robi wspania-

łą rozetę i  może dlatego chwytam za 

pędzel i  ukazuję ścieżki w Rogalinie. Tu 

też zjawiskowe motywy powstają. Miej-

sce ma swój niepowtarzalny charakter. 

Jest szczególne i inspiruje. Gdyby wyjąć 

z tych obrazów perspektywę to ujrzy-

my czystą abstrakcję. Koronki światła, 

krzaczki… 

– Czy to prawda, że Pan nie używa 

grubych pędzli?

– Tak, stosuję drobne. Ze względów 

oszczędnościowych i ekologicznych 

wolę użyć szpachlę zamiast dużego 

pędzla. Pędzel zabiera farbę bezpow-

rotnie, a szpachlę można wyczyścić. To 

są też toksyczne dla środowiska pro-

dukty. Do malowania Chrystusa najszer-

szy pędzel, który wykorzystałem miał 

20 mm.Widać dbałość o szczegóły. 

– W Pana dziełach dostrzegłam pe-

wien styl?

– Nazywam go nowym impresjoni-

zmem i dotyczy on tylko obrazów abs-

trakcyjnych.

– Dlaczego?

– Pomimo, że maluję strasznie długo, 

to w dziele rodzi się wrażenie, polegają-

ce na oddaniu chwili i nastroju, który jest 

w naturze bądź w nas. Mam taki obraz bę-

dący podświadomie monetowskim, ale 

inny w kolorach, stąd taka interpretacja. 

W barwach tkwią różnice. Impresjonizm 

to podejście do tworzywa malarskiego.

– Jaki jest przepis na dzieło sztuki we-

dług Bogdana Warownego?

– Chyba być uczciwym wobec siebie 

i z uczciwością traktować to, co się robi. 

Obojętnie, co się robi - wtedy jest szansa, 

że coś się stanie, choć w większości staje 

się to z przypadku...

– Które ze swoich dzieł uważa Pan za 

najlepsze?

– Kilka portretów, parę pejzaży. Wielu 

jest takich malarzy, którzy machną trzy 

razy pędzlem i powstaje obraz. Dzieło 

sztuki trzeba przeżyć, zaangażować się. 

Kiedyś namalowałem płótno na wielkim 

kacu. Nigdy tego nie robię i nie jestem 

z tego dumny, ale wtedy zdarzyło się 

i uważam, że uzyskałem dobry efekt. Od 

tamtego momentu wyrażam plastycz-

nie pejzaże,  ponieważ mnie zachwyciły. 

Można w tym obrazie coś fajnego zna-

leźć. 

– Jaki jest rekord Bogdana Warowne-

go?

– Najszybszy portret namalowałem 

w 14 minut. Był to piękny moment współ-

grania światła 

i…moja córka (uśmiech).

– Z Pana obrazami można podziwiać 

także piękne ramy, słyszałam, że Pan 

sam je wykonuje?

– Tak, zaczęło się to od Galerii Portret 

w Warszawie, gdzie zamawiali cudzo-

ziemcy. Musieliśmy działać. W tamtych 

latach nic nie było i dlatego zainwesto-

wałem w sprzęt stolarski. Najpierw pro-

dukowałem blejtramy, doszedłem do 

perfekcji w takim stopniu, że wykonałem 

meble do własnego domu. Lubię stolar-

kę. Złocić nauczyłem się w Ameryce. Zło-

cę współcześnie, czyli szybko.

– Co Pan sądzi o kulturze, malar-

stwie w obecnych czasach?

– Malarstwo to nie jest ściganie się, 

dlatego nie biorę udziału w konkur-

sach. Konkursy powinny być ewentu-

alnie dla młodych. Dla wszystkich bra-

kuje porządnego zaprezentowania raz 

w roku całego polskiego malarstwa. 

W takim celu założono Zachętę w War-

szawie, która miała służyć artystom, 

a niekoniecznie tak jest. Polska scha-

miała i spsiała. Jest wielu młodych uta-

lentowanych, znanych malarzy, a wcale 

ich nie widać.

Adenauer prawie 10 procent budżetu 

państwa przeznaczał na naukę i kulturę. 

W Polsce wydaje się 1procent.

Najważniejsze nie są frazesy, ale to 

żeby Polska nie zginęła z mapy kultury. 

Ona nadaje nam tożsamość. My Polacy 

jesteśmy, bo mamy swoją kulturę. Jeśli 

wycofuje się ze szkół plastykę i muzykę, 

to tak jakby się produkowało w szkole 

kalekie dzieci. Pokazujmy świat dzie-

ciom inaczej. 

– A co chciałby Pan powiedzieć mi-

łośnikom sztuki oraz czytelnikom Ga-

zety Mosińsko -Puszczykowskiej?

– Zawsze jestem tu w Mosinie mile 

przyjmowany i goszczony, za co ser-

decznie dziękuję. Tu również jest bardzo 

duże środowisko malarzy amatorów. 

Chciałbym, żeby się nie poddawali. Im 

więcej ludzi zajmie się sztuką tym więk-

szą będziemy mieli wrażliwość. W was 

nadzieja.

– Dziękuję.
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W maju br. podczas Dni Mosiny ofi cjalnie zaprezentowała 

się Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mosinie. W jej skład wchodzą przede wszystkim psy, 

które mogą brać udział w akcjach poszukiwawczych osób zagi-

nionych. Po raz pierwszy psy z Mosiny zadysponowane zostały do 

poszukiwań w Mosinie dokładnie 3 czerwca. Akcja zakończyła się 

wspólnym sukcesem wszystkich służb biorących udział w poszuki-

waniach zaginionej osoby, dzięki trafnemu określeniu miejsca jej 

przebywania przez psa tropiącego z SPR OSP Mosina. 

Pies dla człowieka

Głównym instruktorem wyszkolenia psów jest Renata Jęchorek, 

która posiada bogate doświadczenie w pracy z psami ratowniczymi 

i jest aktywnym egzaminatorem podczas egzaminów psów ratow-

niczych, (organizowanych przez PSP). 

W strukturach Sekcji szkolonych jest pięć psów w specjalizacjach: 

tropienie, poszukiwanie, w tym szukanie zwłok. Sekcja obsługuje 

całą gminę Mosina oraz wszystkie gminy ościenne. Według sta-

tystyk, na terenie Mosiny rocznie służby wzywane są do 10 zagi-

nięć. Podobnie jest w każdej z gmin sąsiadujących z naszą gminą. 

Najczęściej wychodzą z domów i są poszukiwane osoby starsze 

(demencja, choroby), a także turyści, których w okresie letnim 

w naszym regionie, głównie leśnym, przebywa bardzo dużo. Część 

poszukiwań dotyczy osób młodych, niektóre z nich chcą targnąć 

się na swoje życie. Zdarza się też, że ofi ary wypadków drogowych 

na skutek szoku oddalają się z miejsca wypadku – przy ich poszu-

kiwaniu liczy się każda minuta. Dlatego Sekcja Poszukiwawczo Ra-

townicza z psami jest tak bardzo potrzebna. Wytrenowany psi nos 

jest w stanie szybciej odnaleźć zaginioną osobę i uratować jej życie. 

Ponieważ Sekcja działa bezpłatnie, potrzebuje pomocy i fi nanso-

wej, i materialnej. Aby działała prężnie i rozwijała się potrzebny jest 

sprzęt, na zakup którego Sekcja nie ma odpowiednich środków. 

Potrzebny jest samochód do przewożenia psów na miejsce akcji. 

Obecnie dowożone są one wozami OSP Mosina lub prywatnymi 

samochodami przewodników psów. Potrzeb jest naprawdę dużo. 

Dlatego Sekcja prosi o pomoc mieszkańców Mosiny, w tym przed-

siębiorców, którzy zechcieliby wesprzeć ją czy to fi nansowo, czy 

rzeczowo. 

Główne zalety utrzymania Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej:

- skrócenie czasu trwania akcji poszukiwawczych

- obniżenie kosztów akcji poszukiwawczych

- promocja dla gminy.

Sekcja nie powstałaby bez pomocy spółdzielni socjalnej Psa-

rvard, która umożliwia dostęp do instruktorów psów pracujących 

w Sekcji. Psarvard w marcu 2016 roku zorganizował pierwsze 

warsztaty NOS W NOS, które stały się impulsem do prac nad po-

wołaniem mosińskiej Sekcji w ramach OSP Mosina. Warsztaty NOS 

W NOS na dobre zagościły już na mapie Mosiny. Przyjeżdżają na 

nie właściciele psów z całej Polski. Psarvard zaraża ideą ratownic-

twa wielu uczestników warsztatów. Najpierw zasilają oniTrenin-

gową Grupę Tropieniową, po testach predyspozycji psa zasilać 

mogą szeregi Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Mosina. 

Imprezy organizowane przez Psarvard są też możliwością spo-

tkania z innymi sekcjami psów pracujących – gościliśmy już War-

szawską Grupę Tropiąco - Poszukiwawczą oraz Grupę Poszukiwaw-

czo - Ratowniczą OSP Klebark Wielki (woj. warmińsko-mazurskie). 

Psarvard dba też o najmłodszych – „Dziecko + Pies = Bezpieczeń-

stwo” to projekt edukacyjny kierowany do grup przedszkolnych i 

nauczania początkowego szkół podstawowych. W jego ramach 

dzieci uczone są prawidłowych postaw kontaktów z psami: co wol-

no, czego nie wolno robić psom, jak reagować, gdy pies atakuje. 

W trakcie zajęć uczymy przede wszystkim zasad bezpieczeństwa. 

Psarvard jest też organizacją, która aktywnie włącza się w pracę 

z osobami niepełnosprawnymi. Szkolimy psy w rodzinach z osobą, 

w tym z dzieckiem niepełnosprawnym tak, by pies spełniał funkcję 

towarzysząco - asystującą. Uczymy psa współpracy z osobą niepeł-

nosprawną, by pomagał jej w codziennym życiu. 

Informacje o Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Mosina: 

(https://www.facebook.com/sekcjaposzukiwawczoratowniczaosp-

mosina). Informacje o Psarvard (www.facebook.com/Psarvard ) 

Aneta Drzażdżyńska
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Na łamach Gazety zdarzyło mi się 

już popełnić w zeszłym roku arty-

kuł o Józefi e Mackiewiczu. Cóż to jednak 

jeden, krótki tekst! To jak kropla w morzu 

potrzeb rozpropagowania jego pism, 

które niewątpliwie powinny być znane 

szerszemu gronu odbiorców. Stąd też po-

stanowienie, iż od czasu do czasu będę 

wracał do omawiania twórczości tego 

zdecydowanie niedocenianego, wybit-

nego polskiego pisarza.

Na samym początku chciałbym po-

czynić jedną małą uwagę. Wiele tez sta-

wianych przez Mackiewicza może być 

dla czytelnika szokujących i wywoływać 

pewien dysonans i niechęć. Jako nieprze-

jednany przeciwnik komunizmu („zoolo-

giczny antykomunista”) Józef Mackiewicz 

był przez lata objęty ofi cjalnym zapisem 

cenzury nie tylko w PRL. Jego tezy są jed-

nak bardzo surowe, dyskusyjne i niezwy-

kle ostre, lecz warte głębszego rozważe-

nia. Jako pisarz emigracyjny patrzący na 

Polskę z oddali zdawał się widzieć zdecy-

dowanie więcej, niż osoby żyjące na co 

dzień w PRL- u.

Pierwszym dziełem, (a właściwie dzieł-

kiem) pisarza, które chciałbym omówić, 

jest jego broszura z października 1944 

roku zatytułowana niezmiernie intrygu-

jąco „Optymizm nie zastąpi nam Polski”. 

Mackiewicz pisał ją w Krakowie już po 

upadku powstania warszawskiego, do-

strzegając opanowujące Polskę wojska 

sowieckie. Sama historia tej broszury jest 

bardzo ciekawa, bowiem została wyda-

na jedynie w liczbie 500 egzemplarzy, z 

których wszystkie zdały się nie przetrwać 

wojennej pożogi. Na szczęście dziełem 

przypadku odnaleziono w 2002 roku 

fotografi ę maszynopisu w mieszkaniu 

doktora Juliana Reisa, fotografa i okuli-

sty. Poszukiwania jej trwały długie lata i 

w końcu czytelnik może zagłębić się w jej 

bardzo głęboką treść, będącą kopalnią 

świetnych cytatów.

Sam tytuł pozwala na postawienie wielu 

hipotez na temat głównego tematu bro-

szury. Stanowi ponadto bardzo ciekawe 

i ponadczasowe motto polityczne. Kon-

tekst treści dziełka doprecyzowuje zna-

czenie tegoż – nie możemy być optymi-

stami w obliczu zbliżających się do Polski 

wojsk sowieckich. Ich wkroczenie oznacza 

sowietyzację, przed którą nie obroni nas 

optymizm zasadzający się na tezie, iż jako 

silny i wielowiekowy naród nie pozwolimy 

się przemienić w ludzi sowieckich. 

Jako naoczny świadek pierwszej oku-

pacji komunistycznej Wilna Józef Mackie-

wicz nie miał wątpliwości, że komunizm 

działa jednakowo na każdy naród, bez 

względu na szerokość i długość geogra-

fi czną. Tezę tę wielokrotnie powtarzał i 

rozwijał w bieżącej publicystyce lat na-

stępnych. Przestrzegał przed niedostrze-

ganiem zagrożenia ze wschodu wobec 

faktycznej klęski militarnej hitlerowskich 

Niemiec. Mackiewicz wyraźnie pytał w 

swojej broszurze „czy chcemy iść w nie-

wolę, czy nie chcemy? Jest to jedyne kry-

terium, które nas obowiązywać winno”. 

Dobitnie zaznaczał także, że „lepiej niech 

nie będzie żadnej Polski, niźli miałaby być 

czerwona”. 

Skąd te mocne stwierdzenia u autora? 

Sam miał okazję obserwować życie pod 

komunistyczną okupacją oraz ścierać się 

z „czerwonymi” podczas wojny polsko-

bolszewickiej. Był także naocznym świad-

kiem ekshumacji ciał polskich ofi cerów 

w Katyniu, nieprzejednanym polemistą 

wobec sowieckich kłamstw w tym tema-

cie. W broszurze zaznaczał ponadto coś, 

co później przewijało się w jego wiel-

kich dziełach. Oddajmy jeszcze raz głos 

autorowi: „Niemcy reprezentowały wo-

bec nas element, który wydobył z Polski 

maksymalną chęć niepodległości i chęć 

przeciwstawienia się im jako zaborcom. 

Bolszewicy reprezentują wobec nas ele-

ment, który wydobywa z Polski maksy-

malną chęć pójścia w niewolę”. Innymi 

słowy: z Polaka niezwykle trudno zrobić 

Niemca, a zdecydowanie łatwiej komu-

nistę. To kolejna trafna obserwacja Mac-

kiewicza ilustrująca, dlaczego podczas II 

wojny światowej największym wrogiem 

Polski, (ale także całej ludzkości) byli nie 

Niemcy, ale bolszewicy.

Jak według autora obronić się przed 

tym zagrożeniem? Robieniem wszystkie-

go, by sprowokować konfl ikt sowietów 

z państwami zachodnimi. Mackiewicz 

uważał, że po powstaniu warszawskim 

opinia publiczna innych państw zdecy-

dowanie stała po stronie Polski, w przeci-

wieństwie do rządzących tymi państwa-

mi. W tym dostrzegał pozytywny zaczyn 

przekonania polityków do prowadzenia 

antybolszewickiej krucjaty wyswobadza-

jącej kraje uciemiężone przez komunizm. 

W tym aspekcie historia nie przyznała mu 

racji.

Broszura mimo, iż krótka, to naszpiko-

wana jest po brzegi wieloma smakowi-

tymi cytatami i tezami. Jej najważniejsze 

przesłanie starałem się pokrótce omó-

wić w niniejszym tekście. Całość można 

jednak ograniczyć do ponadczasowego 

motta zawartego w tytule. Wroga trzeba 

na trzeźwo rozpoznać i mu się przeciw-

stawić, a nie pocieszać się przekonaniem 

o własnej wyjątkowości. Polska zatem 

jako lekarstwo silniejsze, niż optymizm. 

Takie przesłanie zapisał nam w swoim te-

stamencie Józef Mackiewicz.

Wojciech Czeski

Optymizm
nie zastąpi
nam Polski

Koncertowe urodziny 

W dniach 20 i 21 czerwca bieżącego roku w Puszczykowie 

odbyły się Koncerty Finałowe uczniów Instytutu Mu-

zycznego Via Artis wieńczące szósty rok działalności. Na scenie 

swoje umiejętności zaprezentowało prawie siedemdziesięciu 

wykonawców, zarówno instrumentalistów, jak i wokalistów. 

Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność wysłu-

chać utworów muzyki klasycznej, fi lmowej i rozrywkowej. Za-

brzmiały kompozycje wokalne oraz instrumentalne w aranżacji 

na pianino, gitarę, skrzypce i saksofon. W repertuarze znalazły 

się kompozycje Fryderyka Chopina, Jana Sebastiana Bacha, Joh-

na Williamsa, Vangelisa, Jerzego Wasowskiego i wielu innych. 

Niezwykle interesująco zaprezentowały się uczennice klasy 

śpiewu prowadzonej przez Barbarę Tritt i Annę Dwoskinę. Mło-

de artystki swoje umiejętności zaprezentowały także wcześniej 

podczas koncertu charytatywnego w Poznaniu zorganizowane-

go przez Fundację Mam Marzenie.

Gościem specjalnym podczas poniedziałkowego koncertu 

był perkusista zespołu Old School Rockers, Łukasz Dąbrowski. 

Warto zaznaczyć, że od września bieżącego roku poprowadzi on 

w Instytucie klasę perkusji. Dodatkowym walorem wieczoru 

stała się ciekawa aranżacja utworu Beverly Craven ‘Promise me’ 

w wykonaniu nauczycieli Instytutu, Michaliny Kwiatkowskiej 

i Hanny Piasnej-Kaczmarek.

Kolejny koncert odbędzie się w grudniu tego roku, na któ-

ry wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy. Zachęcamy 

do śledzenia  facebooke  oraz strony internetowej Instytutu 

http://www.viaartis.pl/
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Ale jaka to przygoda! W ciągu niespełna 41 godzin poko-

nał 240 km w trudnym, górskim terenie, przemierzył siedem 

pasm gór, poznając granice własnej wytrzymałości. Trudno 

to skomentować, to „brzmi” jak abstrakcja...

Łukasz Przybylski z Mosiny zajął VII miejsce (ex aequo) 

w jednej z największych imprez biegowych, w IV Dolnoślą-

skim Festiwalu Biegów Górskich. 

W dniach 21 – 24 lipca b.r. na zawodników Festiwalu czeka-

ło siedem biegów na zróżnicowanych dystansach. Łukasz wy-

startował w Biegu 7 Szczytów – 240 km, po siedmiu masywach 

górskich ziemi kłodzkiej, których szczyty zaliczane są do Korony 

Gór Polski – w sumie 7635 metrów przewyższenia.

Bieg rozpoczęło 140 zawodników, ukończyło 41. Żeby przybli-

żyć Czytelnikowi, czym są tego typu zawody, przytaczam kilka 

cytatów ze strony internetowej Festiwalu: 

Są to „zmagania największych biegowych zakapiorów na tra-

sie jednego z najdłuższych ultra w Polsce – Biegu 7 Szczytów. 

Trasa licząca 240 kilometrów jest wyzwaniem dla prawdziwych 

koneserów, ale w jej cieniu są też bardziej przyzwoite dystansie 

130, 110, 65 i kilka krótszych”.

„Impreza przyciąga biegaczy z kilkunastu państw, wśród 

uczestników są zarówno wytrawni ultrasi, biegacze, którzy pre-

ferują biegi po górach, jak i "zwykli asfalciarze". 

„Stając na starcie takiego biegu nie pozostaje nic innego jak 

przestawić się na tryb „To się nigdy nie skończy”. Bieg 7 Szczy-

tów jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych wyzwań w Pol-

sce, przez swoją długość właśnie. Na przestrzeni niemal dwóch 

dób, gdy zawodnicy walczą na trasie, zmęczenie sumuje się 

z upodleniem ciała, kontuzjami – mniejszymi i większymi, a tak-

że z dojmującym brakiem snu”.

„To, co działo się na pierwszych kilometrach zachwiało mną, 

moim planem, odzieżą, butami i wszystkim tym, co miałem przy 

sobie. Twardzielki i twardziele biegli wokół mnie, wyprzedzali 

z ponaddźwiękową prędkością, wydawali z siebie ostre pomru-

ki, wydychali powietrze z płuc z taką siłą, że zadawałem sobie 

pytanie, co ja tu robię? Były momenty, że chciałem rzucić się w 

tą rzekę, dać się porwać, a jednak zostałem na brzegu i z mozo-

łem walczyłem ze swoim „czółnem”. Powoli łapałem rytm, kur-

czowo trzymając się swojego planu. Wolno po płaskim, wolno 

z góry i jeszcze wolniej na szczyty. (…)”. 

To tyle z opisu innych zawodników, a teraz:

Zakapior z Mosiny

Łukasz Przybylski pierwszy raz jako uczestnik Dolnośląskiego 

Festiwalu Biegów Górskich wystartował w ubiegłym roku na dy-

stansie 130 km. Zajął wówczas 25 miejsce.

W tym roku postawił sobie poprzeczkę wysoko*. 

– To było wielkie przeżycie, pod każdym względem. Gene-

ralnie w ciągu 60 godzin nie spałem, dwa razy drzemałem po 

20 minut, ale i tak wiedziałem, co się wokół mnie dzieje, opowia-

da. – W drugą noc, na 188 kilometrze doznałem kontuzji kolana 

i nie mogłem już dalej biec. Zadzwoniłem do kolegi z Mosiny, 

który mi podpowiedział, co mam zrobić. Według jego instrukcji 

(przysłał m-msy), porozciągałem to kolano i mogłem przynaj-

mniej iść. Punkt odżywczy znajdował się na 191 km. Doczłapa-

Zakapior z Mosiny - niech
ta przygoda trwa dalej...

Łukasz Przybylski

łem się tam z bólem, nasmarowałem kolano, a wolontariuszka 

założyła mi bandaż. 

Mimo to, Łukasz nie brał w ogóle pod uwagę, że może nie 

ukończyć tego biegu. Położył się w namiocie, było mu zimno, 

a adrenalina nie dawała zasnąć.

– W pewnym momencie zauważyłem światełko w lesie, zbliżał 

się następny zawodnik. Chłopak (Mateusz Czechowicz z Nowej 

Rudy) spadł mi z nieba, wyglądało to tak, jakby Ktoś zesłał mi 

anioła... Też nie mógł biec, miał usztywnioną nogę i zbite mię-

śnie. Stwierdziliśmy, że jest nas dwóch i idziemy dalej. Próbowa-

liśmy biec, ale nie daliśmy rady.

Chód męczył ich bardziej niż bieg.

reportaż
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– Czuliśmy się dobrze, ale nogi nie chciały pracować. Do mety 

pozostało 50 km, zajmowaliśmy siódmą pozycję – czas był mie-

rzony w punktach odżywczych. Następny punkt znajdował się 

w odległości 12 km. Mijali nas jedynie zawodnicy innego bie-

gu (na 110 km), którzy mówili, że nasi są bardzo daleko, to nas 

uspokajało. Szliśmy w dół, nogi bolały koszmarnie (pod górę jest 

łatwiej).

Tej nocy widzieli Marsa – na przełomie lipca i sierpnia można 

tą planetę zobaczyć z dala od zabudowań.

– Świeciła na czerwono, nie była tak duża jak księżyc.

Trasa 50 km zajęła im 11 godzin. 

– Robiło się ciepło, była sobota rano. Szliśmy pod słońce jak lu-

natycy, bo oczy same nam się zamykały. Postanowiliśmy włączyć 

drugi tryb – zombi, śmieje się Łukasz. - Najgorzej było na końcu, 

Mateusz miał zmasakrowane stopy, jak zdjął buty to się prze-

raziłem. Ostatnie kilometry strasznie nam się dłużyły i strasznie 

wyglądaliśmy, bo marsz męczy podwójnie. Dodatkowo męczyła 

nas świadomość, że zawodnicy z tyłu mogą napierać. 

Obciążenie było wielkie, często w takich sytuacjach psychika 

„siada”, bo zmęczenie powoduje, że dochodzi się jakby do ścia-

ny, kiedy już się nic nie chce, ani psychicznie, ani fi zycznie. 

Meta

Nie poddali się jednak. 

– Strasznie się czuliśmy, jakbyśmy wracali z wojny, podtrzy-

mywała nas świadomość, że zbliża się meta i byliśmy ciekawi 

jak to będzie.

O godz. 10.55 zbolałym krokiem przekroczyli metę. Zawodni-

cy Złotego Maratonu, którzy przygotowywali się do startu (stre-

fa startu i mety znajdowała się w tym samym miejscu) musieli 

się odsunąć i utworzyli im szpaler.

– Klaskali i przybijali nam piątki. Położyli nas na leżakach i po-

dali szampana. Okazało się, że na samej mecie wyprzedzałem 

o 1 sekundę Mateusza, ale sędzia słusznie podjął decyzję o przy-

znaniu VII miejsca ex aequo. 

Kiedy Łukasz obudził się na kwaterze po kilku godzinach snu 

miał tak spuchnięte nogi, że nie było widać kostek.

– Prawą nogę miałam bardziej spuchniętą, bo starałem się od-

ciążać podczas marszu lewe kolano.

Czy bez Mateusza trudniej byłoby ten bieg ukończyć?

– Na pewno, to nie ulega dyskusji. Można powiedzieć, że 

ukończyliśmy bieg właśnie dlatego, że szliśmy razem.

Kolejnym wyzwaniem dla Łukasza jest najsłynniejszy tego 

typu bieg górski w Chamonix we Francji. Zapisy odbędą się 

w grudniu tego roku.

– Nie ma gwarancji, że się dostanę na listę zawodników, bo 

na kilka tysięcy zgłoszeń losuje się tylko 2 tys. zawodników. 

Z tym, że jeśli nie zostanę wylosowany moje zgłoszenie prze-

chodzi na następny rok. Ale jest to mój cel. Niech ta przygoda 

trwa dalej...

Jest to jednak kosztowne wyzwanie, obwarowane trudnymi 

do spełnienia warunkami fi nansowymi. Samo zgłoszenie kosz-

tuje 200 euro, nie licząc kosztów wyposażenia i sprzętu. Skąd 

wziąć na to fundusze?

– Od tego są kredyty.

W październiku Łukasz Przybylski zamierza wystartować 

w biegu górskim w Beskidzie Niskim, na dystansie 150 km, któ-

rego trasa przebiega przez las, gdzie w nocy widać tylko świecą-

ce oczy dzikich zwierząt. Pobiegnie przez błota, ścieżki i zarośla.

– Ludzie opowiadają, że w tym lesie jest jak w horrorze, trzeba 

to sprawdzić...

Redakcja składa bohaterowi tego reportażu wyrazy wielkiego 

uznania i życzenia zdrowia i powodzenia w realizacji niezwykłej 

pasji.

*Długość trasy: ok. 240 km

Najwyższy punkt: Śnieżnik (1425 m. n.p.m),

Najniższy punkt: rzeka Nysa Kłodzka koło Barda (261 m. n.p.m),

Różnica wysokości: 1164 m

Całkowite wzniesienie terenu: ok. 7635 m

Całkowity spadek terenu: ok. 7670 m

Limit zawodników: 350 osób

Limit czasu: 52 godziny

Punkty do UTMB: 6

Start: 21.07.2016 (czwartek) 18:00 Lądek-Zdrój (amfi teatr)

Meta: Lądek-Zdrój

Punkty odżywcze: 15

Pomoc na trasie: niedozwolona, pomoc wyłącznie w obszarze 

Punktów Odżywczych

Przebieg trasy: Lądek Zdrój – Kowadło – Postawna – Śnież-

nik – Maria Śnieżna – Jagodna – Velka Destna – Orlica – Kudowa 

Zdrój – Błędne Skały – Szczeliniec Wielki – Wambierzyce – Wiel-

ka Cisowa – Bardo – Kłodzka Góra – Ptasznik – Przełęcz Jaworo-

wa – Lądek Zdrój.

Organizatorem Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich 

jest Piotr Hercog - jeden z najlepszych biegaczy ultra maratoń-

czyków, który wygrał Bajkał Ice Maraton na jeziorze Bajkał.

 Elżbieta Bylczyńska

Na mecie
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W niedzielę, 31 lipca b.r., ulica Wąska 

w Mosinie zdawała się nie mieć gra-

nic. Pomieściła ponad sześćdziesiąt stoisk, a 

z nimi około stu pięćdziesięciu wystawców 

– ludzi z pasją, realizujących swoje zami-

łowania artystyczne, a do tego wszystkich 

zwiedzających przybyłych na wydarzenie. 

Podczas kilku godzin można było oglądać 

dzieła malowane na płótnie, desce, piórach, 

a nawet wodzie, podziwiać hafty, ko-

ronki, biżuterię, prace wykonane tech-

niką decoupage. Miłośnicy historii mo-

gli spotkać pasjonatów czasów „Trylogii” 

i Henryka Sienkiewicza, a także obejrzeć 

kolekcje monet, pocztówek i starych foto-

grafi i. Wszędzie królowały barwne parasole 

– temat wiodący imprezy. Wykonane były ze 

zdjęć, papieru, kawałków materiału, koronki 

a nawet – liści, gałązek i kwiatów. Wiele cie-

kawostek działo się także na scenie – odby-

wały się tam występy, koncerty, prezentacje.

Niepowtarzalny klimat tego wydarzenia 

to jednak przede wszystkim ludzie. Pasjo-

naci tworzący dla przyjemności lub też ci, 

którzy z tej pasji uczynili swój zawód, amato-

rzy i profesjonaliści. Wszystkich łączy jedno: 

miłość do sztuki i pasja życia – we wszelkich 

jego przejawach. Sztuka tworzenia to bo-

wiem nie tylko malowanie, haftowanie czy 

lepienie, lecz także – a może przede wszyst-

kim – kreowanie swojego życia, nadawanie 

mu kierunku, w jakim chcemy dążyć. Radość 

tworzenia przekłada się wówczas na wszyst-

kie płaszczyzny, nadaje życiu smak i barwę. 

W niedzielę na Wąskiej spotkać można było 

takich właśnie ludzi. Kilkoro z nich opowie-

działo część swojej historii.  

Plastelinowe „resoraki” i zielone

smoki (Remigiusz Roszak – Krosno)

M.M.: – Skąd się wzięła pasja tworzenia 

modeli z plasteliny?

R.R.: – Od dzieciństwa – robiłem sobie 

wówczas różne przedmioty do zabawy; z 

czasem te modele stawały się bardziej zło-

żone, miały coraz więcej szczegółów – po-

znawałem bowiem dodatkowe elementy w 

każdym z nich. Do dziś interesuje mnie tech-

nika i moje modele są coraz bardziej skom-

plikowane. Sam też wypracowałem sobie 

technikę ich tworzenia.

M.M.: – Skąd pomysł, żeby to była wła-

śnie modelina, plastelina a nie inny mate-

riał?

Miłość, plastelina i koronki, czyli 
przepis na życie w luksusie 
(o „Szeroko na Wąskiej” przez pryzmat ludzi i ich historii)

R.R.: – Na początku lepiłem tylko 

z plasteliny, ponieważ jest to materiał, 

z którym pracuje się szybko. Modelina jest 

bardziej wymagającym tworzywem. Począt-

kowo jest bardzo miękka, ale potem trzeba 

model utrwalić – wypalić czy wysuszyć – a 

różnie to wychodzi, bo często zawiera on 

bardzo małe elementy, które się kruszą. Z 

plasteliny jest szybciej, ale nie jest odporna 

na wysokie temperatury – teraz jest około 

30 stopni i już zrobiła się miękka - ale jeszcze 

wytrzyma :) 

M.M.: – Jak powstaje taki model, od 

czego pan zaczyna, jak to wygląda po 

kolei?

R.R.: – Różnie, to zależy od modelu. 

Pojazdy z reguły powstają tak samo, jak 

prawdziwe – zaczynam od podwozia 

i po kolei montowane są dalsze elementy. 

Każdy szczegół jest zaprojektowany, wy-

konany i zamontowany przeze mnie, nie 

używam gotowych szablonów. Wcześniej, 

zanim wykonam jakiś model z modeliny, wy-

konuję taki szybki z plasteliny, który nie ma 

jeszcze szczegółów, ale daje odwzorowanie 

wymiarów, proporcji. Dodam, że nie są to 

modele odwzorowujące dokładnie skalę, 

to jest po prostu moja wizja tego, co tworzę. 

Staram się co prawda, żeby były odtworzone 

jak najbardziej dokładnie, ale nie są to mo-

dele w oparciu o rysunki techniczne – taki 

model buduje się około roku, a mój powsta-

je około dziesięciu – dwunastu godzin. Jest 

to też szybka metoda tworzenia dla dzieci – 

w krótkim czasie powstaje dla nich zabawka, 

w przypadku jej zniszczenia można też szyb-

ko zbudować kolejny model.

M.M.: – Widzę tutaj głównie pojazdy – 

czy tworzy Pan też inne przedmioty?

R.R.: – Tak, czasami prowadzę zajęcia 

dla dzieci i robimy różne bajkowe posta-

cie, smoki, proste fi gurki, składające się 

z kilku elementów, tak, żeby dzieci mogły 

swoją pracę wykonać samodzielnie. Plasteli-

na jest tworzywem, z którym dzieci chętnie i 

z radością pracują.

M.M.: – A używa Pan jakichś narzędzi?

R.R.: – Wszystkich przedmiotów, które 

mogą się przydać - wykorzystuję np. wałek 

do ciasta, obcinam kawałki masy nożem ku-

chennym, przydają się narzędzia typu pilnik 

do paznokci, długopis i jego elementy, sło-

wem –wszystko, co akurat mam pod ręką.

M.M.: – Wspomniał Pan o zajęciach 

dla dzieci – czy można Pana spotkać 

w jakichś konkretnych miejscach?

R.R.: – Aktualnie nie, ale niekiedy na tego 

typu imprezach rozstawiam stoisko, gdzie 

rozłożona jest plastelina i wówczas każdy 

może podejść, spróbować swoich sił. W razie 

czego zawsze chętnie pomogę.

M.M.: – A czy można gdzieś oglądać 

Pana prace?

R.R.: – Nie, obecnie mam je w domu. 

Kiedyś pod rondem Kaponiera istniało 

muzeum motoryzacji i tam była moja wi-
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trynka z modelami. Teraz muzeum już 

tam nie funkcjonuje i modele wróciły 

z powrotem do mnie.

M.M.: – Gdybym nie przeczytała, że to 

są modele z plasteliny, myślałabym, że 

to przedmioty wykonane z innego ma-

teriału.

R.R.: – Tak, można pomyśleć, że ktoś sobie 

"resoraki" postawił – dlatego widnieje kart-

ka, żeby ciągle tego nie objaśniać. Dla mnie 

tworzenie tych modeli to jest coś innego, niż 

zwykłe, codzienne zajęcia; kiedy tylko mam 

czas i możliwość, zawsze sobie coś robię – 

zwłaszcza zimową porą, bo czasu wtedy 

więcej. Musi być też natchnienie, odpowied-

ni moment. Nieraz jest tak, że jakiś malutki 

znaczek robię dziesięć razy i za każdym ra-

zem uważam, że jest zły, a potem, następne-

go dnia, robię go i wychodzi od razu. Nic na 

siłę – na wszystko musi nadejść odpowied-

nia chwila.

M.M.: – Bardzo dziękuję za rozmowę.

Stare deski, kamienie i pierzaste wiatra-

ki (Beata Gendosz – Pobiedziska) 

Pani Beata maluje od sześciu lat. Wcze-

śniej były to prace wykonywane metodą 

decoupage'u, ale któregoś razu mąż zapro-

ponował, że może by spróbowała namalo-

wać coś sama, stworzyć od początku? Na 

imieniny poprosiła o sztalugę, farby i płótna. 

Tak się zaczęło. 

Początki były różne. Pierwsze obrazy 

wylądowały w szufl adzie, niektórych do 

dzisiaj nie pokazuje nikomu. Ale z cza-

sem pojawiało się coraz więcej pomy-

słów, inspiracji, tworzenia i zadowolenia 

z tego, co stworzyła. Na stoisku przeważa-

ły obrazy malowane na desce. Większość 

z nich to akryl, ale można było zobaczyć też 

obrazy malowane farbami olejnymi. Pani 

Beata przyznaje, że lubi malować akrylem 

– farba szybko schnie, jest lekka i łatwo się 

jej używa. Nie ukrywa swojego zamiłowa-

nia również do farb olejnych – jak twierdzi, 

jest to zupełnie inna technika malowania, 

do obrazu można podchodzić tygodniami 

i wciąż go udoskonalać, poprawiać, nanosić 

nowe elementy. 

Dlaczego maluje właśnie na desce? Pani 

Beata odpowiada, że na płótnie powstaje 

wiele obrazów – ona też takie tworzy. De-

ska natomiast ma swoją specyfi kę, szcze-

gólnie ta stara (najstarszy na wystawie 

obraz powstał na ponad 120-letniej desce 

pochodzącej ze starej stodoły). Stare deski 

są wdzięcznym materiałem – są suche, bez 

korników, farba łatwo się wchłania. Ale jest 

jeszcze jedna, ważniejsza rzecz – deski mają 

swoją przeszłość, dużo już przeżyły, jest 

w nich zawarta historia. Kiedy pani Beata 

bierze do ręki kawałek drewna, musi go naj-

pierw dotknąć, pogłaskać, obejrzeć. To jest 

jak specyfi czny rodzaj komunikacji - nie na 

każdej desce można namalować wszystko. 

Pani Beata zawsze wie, co na danej desce 

powstanie. I maluje – konie, pejzaże, por-

trety dzieci, akty. Tematów jest wiele, prze-

ważają zwierzęta i sielskie, wiejskie klimaty. 

Ważne, by obraz miał jak najwięcej szczegó-

łów, pani Beata nie lubi rozmytych, nieod-

gadnionych plam, jej dzieła muszą być jak 

najbardziej precyzyjne.

To zamiłowanie do precyzji i dokładno-

ści wykorzystuje doskonale malując na... 

ptasich piórach. Powstają na nich rozma-

ite dzieła: ptaki, ale także – wiatraki, młyny 

– duże obiekty, przedmioty utrwalone na 

miniaturowej, wątłej płaszczyźnie ptasiego 

piórka. Pani Beata zdradza, że zainspiro-

wała ją koleżanka, która maluje na liściach 

– pomyślała zatem, że można spróbować 

malować na czymś innym, równie małym 

i kruchym. I tak zaczęły powstawać pierza-

ste dzieła. 

Maluje na płótnie, desce, piórach, ale 

także na kamieniu, muszlach, powstają 

również ciekawe połączenia i kompozycje 

z tych elementów. W swoim dorobku ma 

również ikony. To zupełnie inna, nie dają-

ca się z niczym porównać dziedzina. Ikona 

wymaga skupienia, pochylenia się nad nią, 

zamyślenia i tworzenia nie według własnej 

wizji, ale pewnego kanonu. 

Artystka planuje rozwijać swoją działal-

ność – w Poznaniu powstanie już wkrótce 

sklep i pracownia. Dzięki temu będzie mo-

gła poświęcić więcej czasu na tworzenie, 

znajdzie się również odpowiednie miejsce 

– do tej pory pani Beata tworzy w domu, 

kiedy trzeba – składa płótna, deski, farby 

i nakrywa stół na przyjęcie gości. Posia-

danie własnej pracowni to kolejny krok 

do spełniania swoich artystycznych ma-

rzeń.
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Filcowe kolczyki i miłość do irlandzkiej 

koronki (Maria Drozdowski – Stęszew)

M.M.: – Chciałabym, żeby Pani opowie-

działa trochę o tym, co Pani robi, czym się 

Pani zajmuje – o swojej twórczości.

M.D.: – Zajmuję się przede wszyst-

kim fi lcowaniem, to znaczy wyrabianiem 

z wełny czesankowej czegoś, co nadaje się 

do noszenia: może to być biżuteria, części 

garderoby, kapelusze, szale. Poza tym wy-

konuję masę innych rzeczy: teraz zajmuję 

się koronką irlandzką, która zawładnęła 

mną całkowicie! Mój mąż natomiast robi 

srebrną biżuterię, a ja na kiermaszach za-

wsze jestem przedstawicielką nas obojga.

M.M.: – Proszę powiedzieć, co to jest ko-

ronka irlandzka?

M.D.: – Dla mnie jest to niesamowita ko-

ronka. Kiedyś przyjechała do nas znajoma 

koleżanki - nasza znajoma z facebooka - na 

dwa tygodnie i zaczęła nas uczyć. To jest 

koronka robiona na szydełku, ale bardzo 

cienką nitką. Różnica polega na tym, że 

robi się każdy element osobno. Jak się już je 

skompletuje, dopiero na wykroju łączy się 

poszczególne części. I w przeciwieństwie 

do zwykłej koronki, gdzie każdy rząd może 

być taki sam (jak na przykład w przypadku 

serwetki) - tam każdy element bywa zupeł-

nie inny, a potem, gdy są łączone, wygląda 

to genialnie. Robi sie to cienką nitką, taką do 

szycia na maszynie - efekt jest niesamowi-

ty. Jak zobaczyłam tę koronkę pierwszy raz 

w internecie - od razu się zakochałam. 

M.M.: – Wydaje się to trudniejsze niż 

tworzenie zwykłej koronki.

M.D.: – Okazuje się, że nie. Z koleżankami 

już po dwóch, trzech dniach wiedziałyśmy, 

o co chodzi i teraz nawet, jak coś widzimy – 

na przykład naturalny listek – to potrafi my 

zrobić go z koronki tak, by był podobny do 

prawdziwego. Niesamowite to jest, prze-

piękne. A ta koronka ma w ogóle ciekawą 

historię: kiedy w Irlandii była bieda (w XIX 

wieku – przyp. red.) całe rodziny zajmowały 

się robieniem koronek: mężczyźni, kobie-

ty, wszyscy, ale każdy się specjalizował, na 

przykład jedna osoba robiła listki, druga ja-

kieś gałązki, trzecia – kwiatki. I te elementy 

potem były sprzedawane osobom, które to 

wszystko łączyły i sprzedawały dalej bardzo 

bogatym ludziom. Z tego się robiło całe 

suknie, wstawki, gorseciki itp. W ten sposób 

te rodziny zarabiały i przez tę wielką biedę 

mogły przejść jakoś bez bólu.

M.M.: – A mogłaby Pani powiedzieć coś 

o początkach swoich pasji  – czy to jest 

tak, że tworzy Pani „od zawsze”?

M.D.: –  Tak. Od zawsze. Od dziecka byłam 

kreatywna przede wszystkim manualnie i to 

mam chyba po tacie, bo tata pięknie ryso-

wał, malował, pisał i obie z siostrą nas trochę 

wspomagał. Bardzo chciałam iść do liceum 

plastycznego, ale w tamtym czasie nie mia-

łam szans :) Mimo wszystko jednak zawsze 

coś robiłam - kiedyś malowałam dużo na je-

dwabiu, fi lcuję – robię prawie wszystko, co 

mi się podoba i zwykle uczę sie tego sama. 

Biżuterię też potrafi ę zrobić, bo mąż mnie 

nauczył, tak, że potrafi ę i lutować, i polero-

wać – od początku do końca. Są rzeczy, któ-

re noszę i zrobiłam je sobie sama.

M.M.: – Jest Pani niesamowicie utalen-

towana, chyba rzadko się zdarza, że jedna 

osoba potrafi  tak wiele w różnych dziedzi-

nach artystycznych.

M.D.: – Ja chyba po prostu mam czas na 

to wszystko – w tej chwili nie pracuję, tylko 

pomagam trochę mężowi. Myślę, że gdy-

bym pracowała osiem godzin dziennie albo 

trochę więcej, to nie miałabym tyle czasu, 

a teraz po prostu mogę oddać się temu, co 

lubię. Bardzo wspiera mnie mój mąż, doku-

mentuje wszystko, co robię i  jeszcze mnie 

dopinguje. Próbuję wielu rzeczy. Mam kole-

żanki, które przeszły na emeryturę i powie-

działy, że umrą z nudów – ja po prostu nie 

wiem, co to nuda. To jest kwestia własnego 

pomysłu na wykorzystanie czasu.

M.M.: – Ktoś, kto ma pasję, nigdy się nie 

nudzi.

M.D.: – Dokładnie.

M.M.: – Jesteście Państwo z mężem 

dwoma artystycznymi duszami.

M.D.: – Z mężem poznaliśmy się w cza-

sach, kiedy on chodził jeszcze do liceum 

plastycznego, a ja do normalnego liceum – 

poznaliśmy się przez moją siostrę, która też 

chodziła do „plastyka”. Po dwudziestu pię-

ciu latach spotkaliśmy się ponownie – tym 

razem już na zawsze. Mamy bardzo dużo 

wspólnego, mój mąż jak widzi, że coś robię 

to obserwuje i stara się usprawnić mi pracę 

- robi mi wszelkiego rodzaju narzędzia, uła-

twienia, zatem mam luksus. Bo to jest luksus 

mieć czas i jeszcze kogoś, kto mi pomaga 

w tym, co robię.

M.M.: – I robić to, co się kocha.

M.D.: – Tak. To jest najważniejsze.

M.M.: – Wspomniała Pani, że mąż do-

kumentuje to, co Pani robi – czy można 

gdzieś oglądać Pani prace?

M.D.: – Mam swoją stronę internetową; 

nie ma na niej wszystkiego, ale można obej-

rzeć sporo moich prac - to taki przegląd rze-

czy, które robię.

M.M.: – Dziękuję za rozmowę i życzę 

dalszego realizowania swoich pasji.

Żółty kot na poduszce,

czyli własne projekty w mieszkaniu 

(Biza Design – Paula Bilska,

Katarzyna Załęska

– Mosina, Poznań)

Skończyły architekturę wnętrz. Projek-

tują – łazienki, pokoje, biura, całe domy. 

Ale nie tylko – na stoisku prezentują się 

bowiem poduszki z motywami zwierząt, 

owoców, geometrycznymi wzorami. 

Dziewczyny przyznają, że inspiracją do 

stworzenia tego typu działalności była 

potrzeba skomponowania dodatków, 

które pasowałyby do zaprojektowane-

go wcześniej przez nie wnętrza. A ta-

kich brakowało na rynku. Wobec tego 

zaczęły same tworzyć rysunki i wzory, 

następnie nanosić je na materiał, kubek 

czy inny przedmiot. Tak powstają niepo-

wtarzalne dodatki, a trzeba przyznać, że 

posiadanie we własnym domu czy biu-

rze drobiazgów, których nie można ku-

pić w żadnym sklepie to dość przyjemna 
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wizja. W ten sposób także każdy może 

uwiecznić swoje dzieło, przekazując do 

wykonania artystkom własny projekt. 

Brzmi zachęcająco? Na pewno warto 

spróbować. 

„Szeroko na Wąskiej” już za nami. 

Uliczka na powrót stała się cicha, przez 

niektórych zapewne nie odwiedzana. 

Jednakże dzięki temu wydarzeniu nie da 

o sobie zapomnieć. Przybywający co 

roku na Wąską ludzie i ich historie nie-

ustannie inspirują, zachęcają, by wyjść 

poza własne bariery, mieć odwagę po-

dążać za marzeniami, realizować własne 

pasje, rozwijać talenty. Kochać to, co się 

robi i życie w każdym jego przejawie. 

I wcale nie potrzeba wiele, by zacząć –

może na początek po prostu kupić pacz-

kę plasteliny, otrzepać z kurzu kamień 

czy wziąć do ręki szydełko? Wszak to 

luksus móc robić to, co się kocha – a jest 

on w zasięgu każdego z nas.

Marta Mrowińska

Festyn rodzinny

„Spotkanie z Polską”
Serdecznie zapraszamy na plenero-

wą imprezę „ Spotkanie z Polską”, któ-

ra odbędzie 15 sierpnia na mosińskim 

rynku. 

W tym dniu Mosina świętować bę-

dzie ważną, narodową rocznicę 

zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 

roku. Na tę uroczystość zaprosiliśmy de-

legację z Somlószőlős – nieprzypadko-

wo. W taki symboliczny sposób, współ-

cześnie, chcemy podziękować Węgrom 

za historyczne więzi jakie nas łączą i za 

historyczną pomoc militarną, bez któ-

rej „Cud nad Wisłą” być może by się nie 

wydarzył. Zaważył przecież nie tylko na 

utrzymaniu niepodległości Polski, ale na 

losach Europy.

HOTEL
SZABLEWSKI

poszukuje 
do współpracy

KELNERÓW
oraz

PAŃ POKOJOWYCH
 

Tel. 61 819 12 01
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KRONIKA POLICYJNA - LIPIEC 2016
PUSZCZYKOWO
23 lipca br. nieznani sprawcy dokonali 

kradzieży ławek przy ul. 3-go Maja w Pusz-
czykowie na szkodę Urzędu Gminy.

15 lipca zatrzymano sprawcę kradzieży 
sklepowych – markowych perfum w jed-

nym ze sklepów na terenie Puszczykowa. 
Przedstawiono mu dwa zarzuty popełnie-
nia przestępstwa kradzieży i jeden zarzut 
kradzieży jako wykroczenie.

4 lipca miala miejsce – kradzież wot ko-
ścielnych w jednej z parafii na terenie Pusz-

czykowa, Policja szuka sprawców i prosi 
o przekazywanie informacji, zwraca się 
z prośbą do okolicznych właścicieli lombar-
dów, komisów, punktów skupu złota itp. 
o zwrócenie uwagi na osoby mogące ofero-
wać do sprzedaży podejrzany asortyment.

24/25 lipca – nn. sprawcy dokonali kra-
dzieży z włamaniem (ul. Cienista Puszczy-
kowo), jest to kolejna kradzież z włama-
niem odnotowana na podległym terenie, 
Policja zwraca się zprośbą o zwrócenie 
uwagi na zabezpieczenia posesji, porusza-
jące się podejrzane osoby, pojazdy oraz  na 
posesje sąsiadów.

Policja prowadzi działania informacyjne 
skierowane przede wszystkim do senio-
rów związane z informowaniem o wszel-
kiego rodzaju sposobach oszustw, do-
konywanych na osobach starszych, prosi 
o zachowanie czujności i informowanie 
o podejrzanych sytuacjach i zdarzeniach. 
W ramach działań odbywają się spotkania 
z seniorami, na których przekazywane są 
wszelkie informacje.

MOSINA
2 lipca br. mieszkaniec Krosna powiado-

mił o znalezieniu fragmentu ludzkiej czasz-
ki, który został zabezpieczony do badań 
i przewieziony do Zakładu Medycyny Sądo-
wej w Poznaniu, znalezisko miało miejsce 
na terenie obecnego cmentarza ewange-
lickiego przy ul. Piaskowej.

3 lipca 27-letni mieszkaniec Puszczykowa 
kierował motorowerem w stanie nietrzeź-
wości /0,58mg/l/, zdarzenie miało miejsce 
w Mosinie na ul. Pożegowskiej w okolicy 
Glinianek. 

4 lipca w Mosinie, ul. Szosa Poznańska, 
godz. 22.10  – policjanci Referatu Wywia-
dowczego  Wydziału Zabezpieczania Mia-
sta KMP w Poznaniu zatrzymali kierujące-
go samochodem 36- letniego mieszkańca 
wsi Pecna, który posiadał w samochodzie 
10 szt.  zwitków papierowych z białym 
proszkiem – amfetaminą.

9 lipca, o godz. 4.00 w Mosinie, na 

ul. Leszczyńskiej policjanci zatrzymali kie-

rującego samochodem ciężarowym marki 

Mercedes, 25-letniego mieszkańca wsi Kro-

sno, który był pod wpływem alkoholu, miał 

0,67mg/l w wydychanym powietrzu.

18 lipca 24-letni mieszkaniec Mosiny kie-

rował samochodem osobowym marki Opel, 

będąc pod wpływem środka odurzającego, 

działającego podobnie do alkoholu.

Policjanci Ogniwa Kryminalnego KP 

w Mosinie, na terenie jednego z autokomi-

sów w Mosinie ujawnili samochód marki 

Citroen Berlingo poszukiwany przez Policję 

niemiecką.

W dniach 15-20 lipca, we wsi Rogalinek 

nieznani sprawcy skradli układ wydechowy 

od samochodu marki Fiat Ducato, wyso-

kość straty oszacowano na 1000 zł.

W dniach 23/24 lipca, we wsi Krosinko, 

z terenu posesji  nieznani sprawcy dokona-

li kradzieży samochodu osobowego mar-

ki Citroen C3 /granatowy/, rok produkcji 

2013, straty  wyniosły 28.000 zł.                 (jsz)
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Inwestycje na Pożegowie

Po wielu latach oczekiwania mieszkańców podpisano umowę na budowę sieci ka-

nalizacji sanitarnej na ulicy Krótkiej w Mosinie. Przetarg na wykonanie inwesty-

cji wygrała fi rma „Alicja Tomczak ALTRANS” z Gostynia, która zaoferowała w przetargu 

cenę 332.025,98 PLN. Roboty ruszą w pierwszym tygodniu sierpnia – proszę o zacho-

wanie ostrożności w tym rejonie.

W czerwcu ukończono również budowę oświetlenia na ulicy Pożegowskiej. W ra-

mach zadania zamontowano 4 lampy LED na odcinku drogi, która stanowi dojazd do 

Glinianek oraz kilku domów. Możliwe, że nie są to ostatnie inwestycje na Pożegowie. 

Aktualnie rozpatrywany jest wniosek o dofi nansowanie na budowę ścieżek edukacyj-

nych wokół zbiornika na Gliniankach.                                                                                         DM

To dowód na to, że młodzież też po-

trafi  coś zorganizować sama. Bez pie-

niędzy i wielkiego szumu udaje się jej 

przyciągnąć wyjątkowe osoby. Kosz-

tuje to ich mnóstwo trudu i zachodu, 

ale czy mają się poddawać? Sądzę, że 

nie. Cieszę się, że jako dorośli możemy 

przysłużyć się i pomóc im w tym bar-

dzo ambitnym wydarzeniu.

Tegoroczne Dni Literatury odbyły się 

12 czerwca, w dzień meczu naszej 

reprezentacji piłkarskiej. Tak, jak z lubo-

ścią przywołujemy  sukces podczas Euro, 

tak też chciałabym wspomnieć to nieco-

dzienne spotkanie z kulturą. Z balkonu 

nad Szwalnią na mosińskim rynku  świę-

towaliśmy rocznicę ważną dla uczczenia 

Toast na cześć Szekspira

Bogumiła Woroch

Jędrzej Wieloch

Krystyna Jasiczak

pamięci wielkiego poety, dramaturga 

angielskiego Williama Szekspira. Po raz 

trzeci w historii wydarzenia znane oso-

by przyjęły zaproszenie by  współtwo-

rzyć duchową ucztę literacką. Łatwość 

i lekkość, z jaką nasi goście wcielali się 

w prezentowane postacie odzwiercie-

dlała bogactwo języka i doboru opisów 

czytanego dzieła. W inną rzeczywistość 

przenieśli nas: znany aktor  teatru i tele-

wizji Aleksander Machalica, rozpoznawa-

ny przez słuchaczy Radia Eska  minister, 

czyli  Artur  Klimaszewski, dyrektor  Szko-

ły Podstawowej „Pod Lipami” Bogumiła 

Woroch, pisarz Dariusz Praisler, mistrzyni 

świata w trudnej dyscyplinie sportowej – 

bikejoringu - Krystyna Jasiczak,  Jędrzej 

Wieloch z Radia Afera. W kolor słów wta-

piała się muzyka  Vivaldiego połączona 

z urokiem starych ballad angielskich 

i  współczesnych utworów ze znanych 

produkcji fi lmowych. Działo się tak dzię-

ki świetnemu zespołowi gitarowemu 

i super muzykowi Carlosowi Ramirezowi 

oraz  mosińskiej prekursor gry na oboju, 

dyrektor Instytutu Via Artis Hannie Pia-

snej-Kaczmarek . W tym roku „ toast na 

cześć jubilata” wzniósł Henryk Sienkie-

wicz, Witold Gombrowicz, Eliza Orzesz-

kowa, Jane Austen, Dariusz Praisler 

a zakończył sam zainteresowany – Wi-

liam Szekspir… Wydarzenie otrzymało 

wykrzyknik poparcia Festiwalu Wrocław-

skiego w ramach Europejskiej Stolicy 

Kultury. Patronaty Radia Afera, dokąd 

młodzież została zaproszona na wywiad 

prezentujący Dni Literatury, Telewizji TTVI 

i  Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Naj-

ważniejszy jednak w przedsięwzięciu jest 

nie tylko udział gości i promowana litera-

tura, ale zaangażowanie młodych ludzi.

T o dowód na to, że młodzież też po-

trafi  coś zorganizować sama. Bez pie-

niędzy i wielkiego szumu udaje się jej 

przyciągnąć wyjątkowe osoby. Kosz-

tuje to ich mnóstwo trudu i zachodu, 

ale czy mają się poddawać? Sądzę, że 

nie. Cieszę się, że jako dorośli może-

my przysłużyć się temu i pomóc im 

w tym bardzo ambitnym wydarzeniu.

W imieniu młodych ludzi ze stowarzy-

szenia Grupa Inicjatywna Baranówko 

chciałabym podziękować za pomoc 

wszystkim przybyłym bezinteresownie 

gościom:  Jackowi Rogalce i  fi rmie Video 

Jack,  za nagłośnienie, bez  którego rynek 

nie grzmiałby pojedynkiem Wołodyjow-

skiego z Bohunem (Ogniem i mieczem), 

Tomaszowi Olejniczakowi – fi rmie TO-

SMAK za możliwość skorzystania z bal-

konu idealnie pasującego do oświadczyn 

Różyca ( Nad Niemnem),  Gminie Mosina 

za wydruk plakatów i pomoc w promocji 

między innymi dzieła opowiadającego 

o Mosinie, czyli „Tajemnicy Widziadeł”, 

Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury, Ośrod-

kowi Sportu  i Rekreacji w Mosinie za 

leżaki i krzesła dla chcących wysłuchać 

„Snu nocy letniej”, Radzie Osiedla nr 6 „Za 

Moreną”  oraz Straży Miejskiej  za przy-

czynienie się do poprawy świadomości 

i przekonania widzów, że jednak „ …Sło-

wacki wielkim poetą był”.(Ferdydurke)

W tym roku Dni Literatury przygotowy-

wali: Jakub Troszczyński, Dawid Nowak, 

Bartosz Stefański, Wojciech Lisiak, Tomek 

Lisiak, Wiktoria Pawlicka i Weronika Ba-

nach. Projekt wspomogli także Katarzyna 

Moder i Michał Prusimski..

Dorota Lisiak

Stowarzyszenie

Grupa Inicjatywna Baranówko



Sprzedam lub zamienię na 

wiejskie gospodarstwo 

dom (150 m2) pięknie położony 

na granicy Mosiny i Puszczyko-

wa (działka 1010 m2 w ogrodzie 

dużo drzew i zieleni). Dom znaj-

duje się na krótkiej uliczce – tyl-

ko budownictwo jednorodzinne 

– w pobliżu lasu (nie istnieje za-

grożenie powstania uciążliwych 

inwestycji). Cena 520 tys. zł. 

Tel. 660 031 893.

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.

Poszukujemy osób na stanowisko:
Operator maszyn i wózków

Personelu do prac porządkowych na biurach i hali magazynowej

Praca na obiekcie:
Hala magazynowa w Komornikach pod Poznaniem

Wymagania:

-  posiadanie książeczki sanepidowskiej 

lub gotowość do jej wyrobienia,

- sumienność lub dokładność,

-  prawnienia do obsługi wózków widłowych 

(w przypadku Operatorów maszyn i wózków)

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie,

- stały grafi k pracy,

- wynagrodzenie zawsze na czas!!!

Termin rozpoczęcia pracy 05.09.2016

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu:

885 758 102
lub przesłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl
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Kładka nad kanałem potrzebna już teraz

Uwaga na dziurawe chodniki

Od wielu lat mieszkańcy ulicy Kołłątaja borykają się z pro-

blemem popękanych płytek chodnikowych. W ostat-

nim miesiącu nieszczęśliwie poturbowała się na nim kolejna 

ze starszych mieszkanek. Po tej sytuacji Zarząd Osiedla zwrócił 

się ponownie z wnioskiem do burmistrza o naprawę chodnika. 

W wyniku  naszej interwencji Urząd Miejski zadecydował o wsz-

częciu procedury wycinki kilku drzew, których korzenie rozpy-

chały ułożony chodnik. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów rozpocznie się wycinka zaklasyfi kowanych drzew 

wraz z korzeniami. Dopiero po tym zabiegu będzie możliwa 

naprawa chodnika. Chodnik na ulicy Kołłataja nie jest niestety 

jedynym naszym zmartwieniem. Podobną sytuację można za-

obserwować na ulicy Budzyńskiej – na odcinku chodnika, któ-

ry stanowi dojście do przedszkola nr 2 Wesołe Skrzaty oraz na 

ulicy Reymonta. Również w tych przypadkach zwrócimy się do 

burmistrza z prośbą o zabezpieczenie środków na 2017 rok na 

ich remont. O wyniku naszych starań będziemy informować na 

bieżąco na naszej stronie internetowej. 

DM

W tegorocznym budżecie Rada 

Miejska w Mosinie zabezpieczy-

ła środki na budowę kładki nad Kanałem 

Mosińskim w rejonie ulicy Łaziennej/

Harcerskiej. Czy jednak inwestycja zo-

stanie w tym roku zrealizowana? Bur-

mistrz wystosował pismo skierowane 

do trzech podmiotów prywatnych z za-

pytaniem o możliwość ich partycypacji 

w tym projekcie. Do tej pory odpowiedź 

na ten apel nie dotarła.  Obecnie cały 

ruch rowerowy od strony Krosna odby-

wa się poprzez nieprzystosowaną do 

ruchu rowerowego ulicę Mostową oraz 

Park Miejski przy ulicy Krotowskiego. 

Budowa kładki pieszo-rowerowej przy-

czyniłaby się do uporządkowania ruchu 

z kierunku ścieżki rowerowej do Krosna 

na ulicy Leszczyńskiej, ułatwiając tym 

samym życie mieszkańców m.in. tej czę-

ści miasta. Czy kładka zostanie wybu-

dowana w tym roku przekonamy się już 

wkrótce. Póki co, proszę o zachowanie 

ostrożności przy poruszaniu się po dziu-

rawym chodniku na ulicy Mostowej oraz 

Krotowskiego. 

DM

„Mały  Książę” to  książka Antoine-

'a de Saint-Exupéry'ego, która 

należy do klasyki światowej literatury. 

Utwór został  przetłumaczony na ponad 

170 języków, a   sprzedano go w ponad 

60 milionach egzemplarzy.    

Dzieło francuskiego pisarza znane jest 

na całym świecie. Losy „Małego Księcia” 

zafascynowały także aktorów z grupy te-

atralnej „Igła”, działającej przy ZS w Mosi-

nie, którzy przedstawieniem opartym na 

jego motywach   postanowili w uroczysty 

sposób zamkną

 sezon teatralny w roku szkolnym 

2015/2016. Reżyser spektaklu, Pani Gra-

żyna Koralewska,  już po raz kolejny zde-

cydowała się na wystawienie „Małego  

Księcia”. Po raz pierwszy, obok tytułowe-

go bohatera znaczącą rolę odegrał Pilot,  

tym razem jednym z ważnych bohaterów 

stał się  Lis.

W obu spektaklach najistotniejszą kwe-

stią stało się przypomnienie młodej pu-

bliczności,  na czym polega stwarzanie 

więzów i pobudzenie jej do refl eksji, zasta-

nowienia się nad tym, czy człowiek z prze-

łomu wieków potrafi  jeszcze je stwarzać? 

Aktorzy włożyli wiele wysiłku, twórczej 

pasji i umiejętności, by zachęcić nas do 

gotowości brania odpowiedzialności za 

drugiego człowieka. Zarówno reżysero-

wi jak i  aktorom zależało na tym, byśmy 

w żadnym razie nie przeoczyli faktu, że 

obok nas może  znaleźć się człowiek cze-

kający na   zainteresowanie, dobre słowo 

lub chociażby uśmiech.

Wśród ludzi można być bardzo samot-

nym i bywa się bardzo samotnym. Warto 

spróbować wyrwać zarówno siebie jak 

i innych z izolacji, oderwać się od wirtu-

alnego świata, który człowiekowi żyjące-

mu w XXI wieku coraz częściej zastępuje 

świat realny i wrócić do świata rzeczywi-

stego, nauczyć się patrzeć sercem zawsze 

wówczas, gdy oczy nas zawodzą lub fał-

szywie postrzegają rzeczywistość.

Aktorzy zabrali widzów na pustynię, 

w miejsce,  gdzie człowiek staje twarzą 

w twarz ze śmiercią, ze swoimi słabo-

ściami i  wszystkimi lękami.  To miejsce 

odosobnienia  sprzyja stawianiu pytań 

o sens życia, sens poznania i dojrzewania.

Ponieważ podczas całego przedsta-

wienia na widowni panowała niezwykła 

cisza, świadcząca o tym, że publiczność 

uległa czarowi teatralnego świata, moż-

na przypuszczać, że przedstawienie stało 

się przyczynkiem do stawiania pytań, na 

które warto szukać odpowiedzi.

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, 

Kultury i Sportu, Pani Anna Balcerek – 

Kałek, która zaszczyciła nas swoją obec-

nością podczas spektaklu, z uznaniem 

odniosła się do umiejętności aktorskich 

młodzieży. Podkreśliła też, że nie po raz 

pierwszy miała okazję obejrzeć spektakl 

przygotowany przez zespół teatralny 

„Igła”. Zwróciła uwagę na to, że „Mały 

Sezon teatralny 2015/2016 zamknięty

Książę” to książka, którą można czytać 

ciągle od nowa i za każdym razem od-

nieść wrażenie, że czyta się ją po raz 

pierwszy. Także Dyrektor ZS, Pani Alicja 

Trybus, zwróciła uwagę na wartości wy-

chowawcze „Małego Księcia”, dziękując 

reżyserowi i aktorom, przede wszyst-

kim tym, którzy opuszczają mury naszej 

szkoły, za całoroczny aktorski trud.     

Wiesława Szubarga



NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

Wiry k.  Poznania, ul. Komornicka 127
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www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

Obecnie do jednego z naszych zakładów produkcyjnych poszukujemy osoby na stanowisko:

MECHANIK – miejsce pracy: Żabinko koło Poznania
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: � Realizacja zadań związanych utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń i instalacji zakładu produkcyjnego 
� Prowadzenie działań prewencyjnych i diagnostycznych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac � Bieżące usuwanie powstających awarii maszyn i urządzeń � Współpracę z operatorami produkcji w zakresie 

prawidłowej eksploatacji maszyn, napraw i innych interwencji dotyczących sprawności i wydajności maszyn.

Wymagania: � Wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku mechanicznym/elektrycznym/ elektronicznym/ z automatyki � Doświadczenie  min. 3 lata w zakładzie produkcyjnym w dziale utrzymania ruchu 
� Znajomość zagadnień pneumatyki, hydrauliki i mechaniki maszyn � Obsługa narzędzi ręcznych + elektronarzędzi � Uprawnienia spawalnicze (np. elektroda, mag, gazowo) � Mile widziana umiejętność obsługi 

tokarki, frezarki � Łatwość nauki obsługi maszyn produkcyjnych sterowanych komputerowo, przez panele operatorskie, manipulatory � Mile widziane dodatkowe uprawnienia na obsługę ładowarki, koparki, wózków 

widłowych suwnic, wciągników linowych � Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną � Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi � Umiejętność analizowania przyczyn usterek i zapobiegania im 
� Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność.

Oferujemy: � Stabilną pracę w koncernie o ugruntowanej pozycji rynkowej � Pracę w nowoczesnym środowisku technologicznym � Pracę w systemie zmianowym.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja.xellapolska@xella.com

z zaznaczeniem w temacie maila „Mechanik, Żabinko”

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)”.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakościCeny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

SALON SPRZEDAŻY
ul. Rosnowska 16

62-052
KOMORNIKI

61 8630 123
509 461 559

WWW.BASENY.ELESTON.PL

WSZYSTKO DO BASENÓW

SPRZEDAŻ - SERWIS - MONTAŻSPRZEDAŻ - SERWIS - MONTAŻ
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�� DOMY 
�� LOKALE 
�� DZIA�KI 
�� SPECJALISTYCZNE 
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��

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMO�CI�

TEL. 572 642 585 

F I R M A
SPRZĄTAJĄCA

zatrudni
do sprzątania

pomieszczeń
biurowych

506 656 932

ŚLUSARZA
ELEKTROMECHANIKA

PRACAPRACA
w utrzymaniu ruchuw utrzymaniu ruchu

w Plewiskachw Plewiskach
w obiekciew obiekcie

magazynowymmagazynowym

CV przesyłać na

bartosz.tomaszkiewicz@elprotekt.pl

kom. 666301133



30 kolekcjoner

Odpowiedź wydaje się prosta – lu-

dzie zbierają to, co daje im satys-

fakcję, co jest dla nich ciekawe, oryginal-

ne lub cenne. Jedni zbierają dzieła sztuki, 

inni stare monety, porcelanę, książki, ob-

razy. Jeszcze inni gromadzą znaczki pocz-

towe, widokówki, stare guziki lub stare 

srebra. Po prostu gromadzą to, co spra-

wia, że oni sami stają się inni – oryginalni 

w swoich środowiskach.

Tu należy dodać, że zbieractwo staje 

się z czasem formą pewnego rodzaju 

lokaty kapitału. Ponadto niewymierną 

cechą zbieractwa jest jego aspekt za-

chowawczy. Jak podaje historia, dzięki 

licznym zbiorom i kolekcjom udało się 

do dziś zachować wiele wartościowych 

i unikalnych przedmiotów, świadczą-

cych o życiu i kulturze minionych cza-

sów. Przykładem oryginalności, czyli 

„czego to ludzie nie zbierają”, niech 

będzie historia, która przed laty mi się 

przydarzyła. Już dokładnie nie pamię-

tam, czy to miało miejsce na jarmarku 

w Poznaniu, czy na Rynku Łazarskim. 

Pamiętam natomiast dokładnie, że 

podczas penetracji stoisk ze starociami, 

w trakcie rozmowy z jednym z handlarzy, 

naszą rozmowę dość energicznie prze-

rwał pewien młody człowiek. Zapytał 

o cenę przedmiotu, który zamierzał ku-

pić. Ku mojemu zdziwieniu nie było to 

nic ze staroci, a mężczyzna trzymał w 

dłoni po prostu zwyczajny wieszak drew-

niany do odzieży. Na dodatek, gdy płacił 

za kupiony wieszak dopytywał sprze-

dawcę, czy ten nie posiada więcej takich 

wieszaków, bo jest gotów kupić każdą 

ich ilość. Tu moja ciekawość wzięła górę 

i zapytałem go wprost, w jakim celu sku-

puje te wieszaki.. Odpowiedź była taka: 

„Zbieram wieszaki od paru lat, mam ich 

już sporo, ponad sto; gdyby pan miał po-

dobny do tego wieszak, bardzo chętnie 

kupię. Byleby nie był uszkodzony i tak, 

jak ten (tu pokazał mi kupiony wieszak) 

miał w miarę czytelne napisy. 

Po odejściu młodego człowieka od 

stoiska jeszcze przez pewien czas roz-

mawialiśmy ze sprzedawcą o tym, jakie 

ludzie mają zainteresowania i czego to 

nie zbierają.

Od tego zdarzenia minęło trochę cza-

su, o zbieraczu wieszaków prawie zapo-

mniałem. Nagle w maju 1998 r., przeglą-

dając tygodnik Poznaniak, na stronie 31 

widzę zdjęcie mojego anonimowego roz-

mówcy na targu staroci wraz z kolekcją 

wieszaków. Okazało się tymczasem, że 

niecodzienne zbieractwo zainteresowało 

i zadziwiło pana redaktora, a tym sa-

mym, że nie tylko mnie zafascynowało 

zbieranie drewnianych wieszaków do 

ubrań. Urzekły z pewnością red. Adama 

Rajewicza, bo to właśnie jego wywiad 

z królestwa wieszaków zobaczyłem 

w gazecie. Z tekstu dowiedziałem się, 

że poznany przeze mnie na targu sta-

roci młody człowiek, to 19 – letni po-

znaniak, pan Kamil Dziubek. Dodam, że 

cała ta historia działa się w roku 1998. 

W wywiadzie pan Kamil opowiada: „Na 

początku, kiedy rozpocząłem kolekcjo-

nowanie wieszaków zacząłem poszu-

kiwać szaf. Inne zdobywałem wśród 

znajomych i rodziny, a nawet chodząc 

i pytając po domach”. Wiele wieszaków 

w kolekcji p. Kamila pochodzi z czasów 

przedwojennych. Oprócz wieszaków 

z Polski czy Niemiec, p. Kamil posiada 

Czego to ludzie nie zbierają

wieszaki pochodzące z francuskich salo-

nów mody. Z pewnością wisiały na nich 

kiedyś wspaniałe, drogie kreacje. Dalej 

p. Kamil stwierdza, że aby wieszak trafi ł 

do kolekcji musi spełniać pewne warun-

ki. Przede wszystkim musi być drewnia-

ny, nie może być uszkodzony i posiadać 

niebanalną formę. A co najważniejsze, 

aby był na nim jakiś napis – wieszaki 

z plastiku odpadają. Napisy na wielu 

wieszakach są nazwami sklepów, salo-

nów lub po prostu nazwiskiem dawnych 

kupców. Przykładem jest wieszak z na-

pisem „Płaszcze damskie, W. Reichelt, 

Poznań, Stary Rynek 69”. Na innym do 

kupna palta zachęca „Fabryka odzieży, 

K Bagajewski, Poznań, Stary Rynek 77”.

Szczególne wrażenie, opowiada p. Ka-

mil, zrobił na nim kiedyś zdobyty wieszak 

z czasów okupacji, na którym wieszał 

mundur jakiś lotnik hitlerowski. Świadczy 

o tym stosowny napis i charakterystyczna 

wrona.  

Jak dalej dowiadujemy się z treści wy-

wiadu, kolekcjoner ma swoje eksponaty 

opisane, posegregowane oraz ozna-

czone tam, gdzie się to udało – miejsce 

pochodzenia. Wieszaki nie są używane. 

Wiem, mówi na koniec, że moje hobby 

jest nietypowe, ale cieszy mnie to, że je-

stem oryginalny.

Ciekawostka – na koniec wywiadu – au-

tor p. Rajewicz podaje numer telefonu, na 

wypadek gdyby ktoś chciał podarować 

jakiś wieszak do kolekcji pana Kamila...

Zebrał i opracował

Henryk Pruchniewski
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Nowy Prezes KS 1920 Mosina

1 lipca odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzy-

szenia KS 1920 Mosina. Rezygnację z funkcji prezesa zło-

żyła Magdalena Białożyt. Po dłuższej przerwie udało się wybrać 

nowego prezesa oraz zarząd. Nowym prezesem został Paweł 

Szeląg, który w przeszłości był już wiceprezesem klubu. Nowe-

mu zarządowi życzymy owocnej pracy! 

Wraz z początkiem sierpnia rozpoczął się również nabór wo-

lontariuszy, chętnych do pomocy przy działalności klubu. Za-

chęcamy do kontaktu i odwiedzenia profi lu na portalu społecz-

nościowym facebook K.S 1920 Mosina.                                          DM

Wakacyjny

Turniej Koszykówki 

Zarządy Osiedli Śródmieście, Czarnokurz oraz za Moreną 

serdecznie zapraszają na Wakacyjny Turniej Koszyków-

ki, który odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 10:00 na terenie 

boiska szkoły nr 1 przy ulicy Szkolnej w Mosinie. Zgłoszenia 

i informacje www.mojeosiedle6.blogspot.com oraz na face-

booku. 

DM

Po raz czwarty sympatycy biegania 

po Wielkopolskim Parku Narodo-

wym spotkali się w  Jeziorach, by wziąć 

udział w „Pogoni za Wilkiem” organizowa-

nej przez GREEN SPORT Łukasz Kubiak. 

Podobnie jak w  latach ubiegłych part-

nerem imprezy był m.in. Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Mosinie.

Ponad czterystu biegaczy z  różnych 

części Wielkopolski i nie tylko, zmierzyło 

się z dystansem 10 km, ale przede wszyst-

kim z samym sobą i z wymagającą trasą. 

Spośród wszystkich biegaczy pierwszy 

na mecie biegu głównego pojawił się Łu-

kasz Wróbel z czasem 37:46, a najszybszą 

kobietą okazała się Agata Świątek, do-

biegając z wynikiem 43:50. Niesamowita 

atmosfera towarzysząca temu wydarze-

niu udzielała się wszystkim uczestnikom. 

W  tym roku nowością był bieg z  psem, 

w którym wzięło udział kilkoro biegaczy 

ze swoimi pupilami.

W  międzyczasie na parkingu w  Jezio-

rach, gdzie była zlokalizowana cała baza, 

odbywały się biegi Wilczków, czyli naj-

młodszych. Rywalizowali oni na dystan-

sie od 150 – 600 metrów, w  zależności 

od kategorii wiekowej. Ponadto w okoli-

cach biura zawodów specjalnie dla nich 

przygotowano cztery główne atrakcje: 

Psarvard, stoisko Muzeum Przyrodni-

czego Parku, ZUCHolandia Kreatywne 

Dziecko oraz Exactus Biuro rachunkowe 

Miasteczko Młodego Sportowca. Sym-

patycy projektu „Aktywna Trójka – tra-

sy trzech aktywności po WPN” mieli zaś 

okazję sprawdzić swoją wiedzę podczas 

konkursu, organizowanego na stoisku 

promocyjnym gmin: Mosina, Komorniki 

i Stęszew. Gratulujemy wszystkim uczest-

nikom wyników, dziękujemy za współ-

pracę i do zobaczenia za rok!                      (gci)

IV Pogoń za Wilkiem za nami

Miejsce pracy: Robakowo / Gądki
- praca II-zmianowa (8h)

UMOWA O PRACĘ � DOWÓZ DO / Z PRACY � DARMOWE OBIADY � OPIEKA MEDYCZNA
Zaparoh Sp. z o.o. należy to angielskiego dystrybutora mebli tapicerowanych, jednego z najdynamiczniej rozwijających się dystrybutorów mebli tapicerowanych w 
Europie Zachodniej. Celem Zaparoh jest tworzenie mebli odznaczających się wysoką jakością i niepowtarzalnym stylem. Strategia fi rmy wynika z naszych silnych 
aspiracji do bycia najbardziej rozpoznawalną i najlepszą fi rmą meblarską na rynku europejskim. Dbamy nie tylko o wysoką jakość naszych produktów ale również 
o komfortowe i bezpieczne warunki pracy oraz doskonałą atmosferę. Stawiamy na budowanie pozytywnych i partnerskich stosunków z naszymi pracownikami.
Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@zaparoh.com lub jego osobiste dostarczenie do siedziby fi rmy 
(Robakowo,  ul. Żernicka 22, gmina Kórnik).

OBECNIE ZATRUDNIAMY:

TAPICER
� wykształcenie kierunkowe � doświadczenie w obijaniu mebli 

tapicerowanych tkaniną naturalną � umiejętność robienia zakładek i pi-

kowania � staż w pracy akordowej

KRAWIEC / KRAWCOWA
� wykształcenie kierunkowe � doświadczenie w szyciu tkanin obiciowych 
� doskonała znajomość tkanin naturalnych � umiejętność czytania 

rysunków szycia � staż w pracy akordowej

KROJCZY / KROJCZYNI
� znajomość właściwości tkanin naturalnych (cieniowanie, rozciągliwość 

itp.) � umiejętność pasowania wzorów, pasów, motywów � umiejętność 

rozkroju ciężkich tkanin jednolitych oraz wzorzystych, skór, fi bertex’ów, 

surówek, owat � umiejętność posługiwania się wykrojami oraz znajomość 

rysunków szycia � umiejętność obsługi noży elektrycznych do cięcia tkanin

STOLARZ
� wykształcenie kierunkowe � umiejętność pracy na pilarkach tarczowych, 

wielopiłach taśmowych, strugarkach 4-stronnych, frezarkach oraz 

wiertarkach � umiejętność pracy na maszynach sterowanych numerycznie 

(centra obróbcze, optymalizerki)

MONTAŻYSTA STELAŻY / SPRĘŻYN
� doświadczenie w montażu korpusów mebli tapicerowanych (buk, 

sosna), płyt drewnopochodnych (sklejka, płyta wiórowa, mdf i pilśniowa)

doświadczenie w okuwaniu korpusów mebli tapicerowanych

KLEJARZ PIANKI, PILARZ PIANKI (NABIAŁOWIEC)
� umiejętność obsługi zszywaczy pneumatycznych i pistoletów na 

natrysku kleju � umiejętość oklejania stelaży meblowych pianką oraz 

włókninami � umiejętość obsługi urządzeń do cięcia pianki
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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę

dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3) 

oferuje pracę tymczasową:
Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu

� praca na produkcji lub magazynie
� praca zmianowa � praca w Robakowie

Możliwość zrobienia bezpłatnie

uprawnień na wózek widłowy 

Osoby z własnym transportem − zwrot kosztów dojazdu
Zadzwoń lub wyślij CV:

tel. 534 987 992 lub 791 839 116

e-mail: praca@hrconsulting.com.pl 

Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
� Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
�  Instalacje mini zbiorcze naziemne 

i satelitarne

� Konfi guracja sprzętu audio-video

� Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14

Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYÑSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
-  szeroki wybór drzwi

zewnêtrznych
i wewnêtrznych

- fachowe doradztwo

-  monta¿
- panele pod³ogowe
- panele boazeryjne

CHWILÓWKI
� kredyty bez BIK
�  kredyty gotówkowe i konsolidacyjne 

nawet do 200 000 zł
� kredyty hipoteczne dla fi rm
� leasing

ul. Głogowska 45 − Poznań
tel. 665 74 74 74 

ul. J. Słowackiego 41 − Poznań
tel. 726 28 28 28
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USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy

wszelkie remonty:
� malowanie
   � docieplanie
      � łazienki
         � płytki
            � papa terma 
               � klinkier
                  � i wiele innych

tel. 509434495

669-405-637
kryhal.kontakt@gmail.com

� Prace na wysokości

�  Wycinka drzew 
metodą alpinistyczną

�  Kompleksowe 
czyszczenie działek

� Pielęgnacja zieleni

�  Mycie dachów 
i elewacji

�  Montaż banerów

 � Inne usługi

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- GOSPODARCZYCH

- SPADKOWYCH

- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 

-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 
RUR WODOCIĄGOWYCH

PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24

TEL. 601 75 44 11 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18

Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., śr., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� rolne � wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84

e-mail: skubiak@agentpzu.pl
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W związku z dynamicznym
rozwojem fi rmy

PSB Stęszew

ZATRUDNI pracowników 
remontowo-budowlanych

z doświadczeniem
Gwarantujemy

atrakcyjne wynagrodzenie

Więcej informacji w siedzibie fi rmy

przy ul. Laskowej 25 w Stęszewie

lub pod numerem telefonu:

605-564-911

34

OGŁOSZENIA DROBNE

WYDAWCA:       Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).

WSPÓŁPRACA:  Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Marta Marciniak,

Wojciech Czeski, Dorota Lisiak.

Opracowanie techniczne i grafi czne: tel. 502 525 788.

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9 
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl 

KUPIĘ DZIAŁKĘ
o wielkości

od 600 do 2000 m2

na terenie
powiatu poznańskiego

Zapewniamy
bezpłatną regulację

stanu prawnego

KONTAKT:
607-367-209

DO WYNAJĘCIA przestronne mieszkanie, 

w atrakcyjnym miejscu,w Puszczykowie. 

Pokój (26m2), kuchnia, łazienka, koryta-

rz,osobne wejście. Mieszkanie przezna-

czone jest dla osób pracujących, spokoj-

nych, lubiących porządek, przyjaznych. 

Nie wyrażam zgody na urządzanie imprez 

towarzyskich. Kontakt tel. 693887276.

SALON Fryzjerski znajdujący się w Lu-

boniu zatrudni fryzjera. Wymagania: do-

świadczenie na podobnym stanowisku, 

podstawowa znajomość branży beauty, 

obsługa kasy fi skalnej, terminarz, obsłu-

ga komputera, komunikatywność, miła 

aparycja, dyspozycyjność. Oferujemy: 

elastyczne godziny pracy, umowę o pra-

cę po okresie próbnym, miłą atmosferę, 

wynagrodzenie stałe, szkolenia, e-mail: 

salon@barbers.pl

AKUMULATORY
nowe, produkcji ukraińskiej

Żywotność 7 lat!

CZĘŚCI SAMOCHODOWE
silniki, skrzynie biegów, 

alternatory, rozruszniki, pompy: 

wspomagania, wtryskowe

Tel. 792-000-888
Puszczykowo, ul. B. Chrobrego 62

Doświadczony
nauczyciel

zachęca do nauki,

zaprasza na
KOREPETYCJE i KONWERSACJE

Tel. 668 225 723

JĘZYK
NIEMIECKI

� 501 635 286  501 635 286 � 61 8 302 160 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLADY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

¸

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl   www.kominiarzfabisz.pl

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ

850 m2

w Mosinie,
ul. Jeziorna

Tel. 501 802 317



BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak  &  Zbigniew Nowak

Firma istnieje od 1980 roku. Wieloletnie doświadczenie i ciągle rozwijane 
zaplecze techniczne pozwala na wykonywanie usług w zakresie mechaniki:

� silników � zawieszeń � układów jezdnych i napędowych
� układów komfortu � innych podzespołów pojazdu

Oferujemy także diagnostykę komputerową
   i przeglądy pogwarancyjne

Nasza strategia pomocy Klientom:
� przyjęcie auta
� niezobowiązujący przegląd i określenie zakresu naprawy
� wspólne z Klientem podjęcie decyzji dalszej naprawy i kosztów
Zachęcając do skorzystania z naszych usług gwarantujemy rzetelną i fachową naprawę.

Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

Z A P R A S Z A M Y
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00

Puszczykowo, ul. Dworcowa 36a
Tel. 61 8133 515, 888 669 466, 604 167 295

tttttyyyyyykkkkkęęę kkomputterroowwwwwąąąąą
nne

ee ee zaazz krkresu naprawy
dddallaa sszzejjej napraawwy ii kkoszttóówww
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BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 

 
� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI

     � KADR

          � ZUS

               � US 

Mamy certyfi kat

Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 

� odzyskujemy należności 

� odbieramy osobiście dokumenty 
 

62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 

        602638476 

lossy@lossy.pl
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Firma TOVAGO producent artykułów spożywczych
zatrudni na stanowiska

Kierowca-Magazynier

Opis stanowiska:
- przyjmowanie i wydawanie towaru,
-  kompletacja zamówień i przygotowanie

towaru do wysyłki,
- kontrolowanie stanów magazynowych,
- dbanie o porządek w magazynie,
- współpraca z działem obsługi klienta,
- aktualne prawo jazdy kat. B,
-  dbanie o powierzony samochód

dostawczy RENAULT MASTER.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
- odpowiedzialność i dokładność,
-  komunikatywność i umiejętność pracy

w zespole,
- dobra organizacja własnej pracy,
- zaangażowanie,
- brak przeciwwskazań do pracy fi zycznej,
- dyspozycyjność,
-  mile widziane uprawnienia do obsługi

wózka widłowego.

Mechanik maszyn produkcyjnych

Opis stanowiska:
-  naprawa mechaniczna, konserwacja

i utrzymanie maszyn produkcyjnych
w stanie ciągłej gotowości,

- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- organizacja części zamiennych,
-  tworzenie raportów i ewidencji części

zamiennych,
-  zapewnienie poziomu bezpieczeństwa

i higieny pracy.

Opis wymagań:
- uprawnienia SEP do 1kV,
- prawo jazdy kat. B,
-  doświadczenie w naprawie

i konserwacji maszyn produkcyjnych
w zakresie mechanicznym i elektrycznym,

- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- dbałość o realizację powierzonych zadań,
-  gotowość do pracy w systemie

zmianowym,
-  mile widziana umiejętność

naprawy/obsługi pakowaczki typu
FLOW-PACK (pakowaczka pozioma)
oraz ekstrudera/wytłaczarki.

Pracownik produkcji-operator

Opis stanowiska:
-  praca przy linii produkcyjnej,
- układanie kartonów na palety,
- owijanie palet,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
odpowiedzialność i dokładność,
-  komunikatywność i umiejętność pracy

w zespole,
- zaangażowanie.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres fi rmy lub mailowo: tovago@tovago.pl
TOVAGO Sp. J., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)

� malowanie
   � tapetowanie
      � fototapety
         � techniki dekoracyjne
            � wykończenia
               � remonty
                  � adaptacje wnętrz
                     � łazienki
                        � płytki

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40

	 697 144 771, 607 192 862

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko: 

Personel Sprzątający 
Praca na obiekcie:  

Market w Komornikach
Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie,
- stały grafi k pracy,

- wynagrodzenie zawsze na czas!!!
Wymagania:

- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,
- sumienność i dokładność.

Termin rozpoczęcie pracy  01.09.2016
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu:

885 758 102
lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

ll bbbbbbb łłł kkkkkk


