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Maryleczka,
mosinianka jedna...

- Całe życie spędziłem w stolicy,
aż tu nagle zadzwoniła do mnie
Izabela Cywińska z Poznania
i zaproponowała mi zastępstwo
w sztukach Wiśniewskiego.
Ponieważ bardzo Janusza
Wiśniewskiego ceniłem,
ucieszyłem się i propozycję
chętnie przyjąłem. Przyjechałem
do Poznania, poznałem obecną
tu Maryleczkę, mosiniankę jedną
i… zostałem. Z trzech miesięcy
zrobiło się 21 lat.

W numerze:
• Reissa pamięci żałobny rapsod - str. 6

• K. Mielcarek – Na pierwszym biegu można silnik wysadzić w powietrze - str. 10
• Hiszpanki, chomiki i sok z węża – młoda emigracja - str. 16
• Czy warto kolekcjonować „monety zastępcze” - str. 23
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ZAKŁAD PRODUKCJI PARAPETÓW
POLECA SWOJE USŁUGI
W ZAKRESIE:
PARAPETY ZEWNĘTRZNE
• aluminiowe imitujące
płytkę klinkierową
• z blachy nierdzewnej
• aluminiowe gładkie
• stalowe
• parapety wewnętrzne pcv
• zaślepki do parapetów
• obróbki blacharskie
• obróbki według projektu klienta
• wykończenia podrynnowe
• opierzenia

MALOWANIE PROSZKOWE
DLACZEGO MY:
• wieloletnie doświadczenie
• nowoczesne techniki produkcji
• certyﬁkat wielkopolska jakość
• gwarancja solidności i wykonania
• różnorodność kolorów
ZAKŁAD PRODUKCJI PARAPETÓW
PPHU „RDM”
SOWINKI 64, 62-050 MOSINA
rdm.allegro@wp.pl
WWW.RDM.STRONA.PL

aktualności

Mosina
Nowiny z gminy
Pękła rura
Dwie godziny 7 lutego b.r. trwała akcja ratunkowa w Czapurach po pęknięciu rury wodociągowej – magistrali przesyłowej
Mosina – Poznań. Woda podmyła i zalała kilka ulic. Trzeba było
zamknąć dopływ wody do wielu domostw, awaria rury o dużej
średnicy mogła podmyć drogę i fundamenty budynków. Trwający 35 minut wyciek wody spowodował zalanie ulic Jagodowej,
Leśnej i Poznańskiej oraz 15 posesji. Straż Pożarna (trzy zastępy)
wodę wypompowała i usunęła błoto z chodników. Wóz asenizacyjny ZUK wypompował zalane szamba, koparki z pobliskiej
budowy zasypały powstałe wyrwy. Straż Miejska i sołtys Czapur oraz przedstawiciel Aqanetu poinformowali mieszkańców
o sposobie uzyskania odszkodowania, sporządzili także dokumentację zalanych domostw. Woda w kranach popłynęła dwie
godziny po awarii, akcja ratunkowa przebiegła sprawnie dzięki
dobrej koordynacji pracy wszystkich służb.
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że opłata jest za wysoka burmistrz Zofia Springer zaproponowała
miejsca w innych, gminnych przedszkolach. Problemem okazały
się jednak odległości (często dzieci są odbierane przez dziadków
zamieszkujących na tym terenie, rodzice pracują do późna) oraz
to, że „panie przedszkolanki są tam inne”. Obecnie odpłatność za
opiekę w przedszkolu wynosi ok. 200 zł, ale jak zauważył ktoś na
sali, i tak co miesiąc dodatkowo rodzice płacą 12 zł za rytmikę i 25
zł za teatr. Opłaty muszą być wyższe, ponieważ gmina zgodnie z
przepisami może przekazać Caritasowi nie 100, ale 75 proc. subwencji należnej przedszkolu.

„Bogu na chwałę, bliźniemu na
ratunek”.

Nowa linia autobusowa
Gmina Mosina zakontraktowała nową linię (nr 621) komunikacji
publicznej. Autobus MPK z Poznania będzie kursował z dworca
kolejowego w Mosinie do Krosinka, Dymaczewa Starego i Dymaczewa Nowego. Komunikacja odbywa się w dni robocze, autobus
zatrzymuje się także na nowym przystanku Mosina – Rondo w
pobliżu kanału. Bilety można nabyć tylko u kierowcy. Dużą część
kosztów ponosi Urząd Miejski. Średnio za 1 km gmina płaci 4.60
zł. Co roku gmina na komunikację publiczną wydaje z budżetu
kilkaset tysięcy zł. Oprócz poznańskiego MPK nasz teren obsługuje firma Eko – Rondo z Puszczykowa, która od jesieni ub. roku
zapewnia połączenie z Poznania, przez Luboń, Puszczykowo, Rogalinek do Sasinowa i z powrotem. Wpływy z biletów nie pokrywają kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej, dlatego
gmina za samą linię 107 (Starołęka – Czapury – Wiórek – Daszewice – Kamionki – Borówiec) w 2008 roku zapłaciła 450 tys. zł.
Podobnie kosztuje linia 101 (pętla Poznań Dębiec, Puszczykowo
Niwka – szpital, Mosina, Krosinko, szpital w Ludwikowie).

„Janek Wędrowniczek” przechodzi w ręce Caritasu
Działalność opiekuńcza w przedszkolu nr 1„Janka Wędrowniczka”
prowadzona była od czasów powojennych. Właścicielem budynku przedszkola przy ul. Szkolnej 2 są władze kościelne - Kuria Metropolitalna w Poznaniu, zarządza nim Parafia p.w. Św. Mikołaja w
Mosinie. Kilka lat temu uzgodniono (Parafia wypowiedziała umowę w 2004 r.), że gmina odda budynek, zabiegały o to zamieszkujące na ostatniej kondygnacji siostry zakonne. Tymczasem
siostry uzyskały w Poznaniu dom jednorodzinny, wycofując się z
projektu. Do tematu powrócono w ubiegłym roku, a Parafia poinformowała, że budynek jako mienie kościelne w dalszym ciągu
przeznaczony będzie na przedszkole, które poprowadzi Caritas.
Władze gminne zgodziły się na przygotowanie projektu pod modernizację, chcąc zagwarantować tą samą funkcję obiektu,opieka
przedszkolna jest zadaniem własnym gminy. Jak zapewnia dyrektor Caritasu, ks. Waldemar Hanas, kadra – jeśli zechce może
pozostać. Powstanie dodatkowo jeden oddział, a oferta ma być
poszerzona o zajęcia dodatkowe i naukę języków. Zwiększy się
opłata stała – podobne przedszkole Caritasu działa w Swarzędzu
i kosztuje 50 zł więcej. Na zebraniu z rodzicami 11 lutego można
było usłyszeć głosy dezaprobaty kilku osób. Tym, którzy uznają,

W ostatnią sobotę lutego, uroczyście przekazano Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mosinie nowy ratowniczo – gaśniczy wóz
strażacki marki MAN. Na ten cel gmina wyłożyła z budżetu 280
tys. zł. Samochód kosztował 560 tys. zł. O zaletach tego pojazdu obszernie pisaliśmy w lutowym numerze, dzisiaj dodajmy za
jednym z uczestników uroczystości:
- Ten pojazd zasili wspólne przedsięwzięcia ratownicze realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną i Państwową Straż Pożarną i wzmocni system niesienia pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach.
Jednostka w Mosinie jest jedną z lepiej przeszkolonych jednostek w kraju, posiada bardzo dobre przygotowanie ratunkowo
– medyczne.
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Co się zmieni - inwestycje
O inwestycjach, które będą realizowane w tym roku można
przeczytać na stronach mosińskiego Biuletynu Informacji Publicznej, w załączniku do uchwały budżetowej RM z 30 grudnia
2008r. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:
- W ramach współpracy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich gmina dofinansuje kwotą 200 tys. zł zadania dot. inwestycji drogowych dróg wojewódzkich. Taką samą kwotę wyasygnuje na budowę chodników Zarządowi Dróg Powiatowych.
- Trzeci etap budowy ulic: Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej będzie kosztował 100 tys. zł.
- Koszt budowy kanalizacji deszczowej ulic Strzeleckiej, Krasickiego, Skrytej i Strzałowej oraz utwardzenie jezdni i chodników wyniesie 1.900 tys. zł.
- 720 tys. zł przeznaczy gmina na kanalizację deszczową ulic
Wodnej, Kopernika, Czarnokurz, Świerkowej, Leśnej i Wysokiej,
a 500 tys. zł na budowę płyty targowiska.
- Pierwszy etap budowy odwodnienia w Krosinku (Ludwikowska i Wiejska) kosztował będzie 1.400 tys. zł.
- Na prace remontowo – budowlane w wiejskich świetlicach, w
poszczególnych miejscowościach przeznaczono 1.080 tys. zł.
- Mieszkania socjalne – budynek w Krośnie pochłoną kwotę 600 tys. zł.
- Również 600 tysięcy kosztować będzie remont budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – biblioteka i przychodnia lekarska.
- Za kwotę 1.500 tys. zł będą wybudowane klasy i sala gimnastyczna, oraz wykonana termoizolacja szkoły w Daszewicach (w
ramach drugiego etapu).
- 800 tys. zł przeznaczono w tym roku na rozbudowę i modernizację strażnicy przy ul. Śremskiej, na zadania dla Ochotniczej
Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej.
- Budowa przedszkola w Wiórku pochłonie 1.150 tys. zł.
I coś dla najmłodszych: 60 tys. wyda gmina na skatepark
w Mosinie. (red.)

ograniczenie prędkości oraz namalowanie ciągłych linii w pasie
środkowym jezdni, sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych oraz słupki przy chodniku od strony krawędzi jezdni.
Propozycję Urzędu ZDP zaakceptował, na początek zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/godz., zakaz wyprzedzania,
naniesione zostaną linie ciągłe, a Straż Miejska fotoradarem będzie
kontrolowała prędkość. W najbliższym czasie powstanie projekt organizacji ruchu drogowego i po zatwierdzeniu przez Starostwo miasto przystąpi do realizacji założeń projektu. Jeśli zakaz wyprzedzania,
ograniczenie prędkości i linia ciągła nie podniosą bezpieczeństwa,
zostaną zamontowane słupki przy chodnikach od strony jezdni. Sygnalizacja świetlna dla pieszych, to ostatni element organizacji bezpieczeństwa ruchu na niebezpiecznym odcinku ul. Dworcowej.

Umowa na budowę sportowego
boiska podpisana
Miasto podpisało umowę na budowę boiska sportowego w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Przypomnijmy, projekt z 2007
roku zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów
boisk sportowych z szatniami i zapleczem socjalnym w każdej gminie, na terenie całego kraju. Założenie programu, to udostępnienie
dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu
aktywnego uprawiania sportu. Na powierzchni 3000 m. kw. (wymóg
projektu), przy ulicy Jarosławskiej powstanie boisko piłkarskie i boisko
wielofunkcyjne. Przewiduje się także budowę budynku sanitarnego z
szatnią i ewentualnie plac zabaw. Koszty budowy oszacowano wstępnie na 1.000.0000 zł netto. Rzeczywista wartość wykonania inwestycji
będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej, zakończeniu
procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu.

Nowa siedziba Straży Miejskiej
w Puszczykowie

Puszczykowo
Nowiny z gminy
Utwardzanie ulic
Komisja Budżetu i rozwoju miasta wspólnie z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie znowelizowała kryteria wyboru ulic, które mają być w mieście utwardzone. Są to:
- Wiek zabudowy mieszkaniowej – pierwszeństwo mają mieszkańcy, którzy od lat czekają na nawierzchnię;
- Lokalizacja ulicy i obiektów mających wpływ na zwiększenie
natężenia ruchu;
- Przepuszczalność gruntu – na nawierzchniach gliniastych,
gdzie brak jest przepuszczalności błoto utrzymuje się przez długi czas, utrudniając ruch pieszych i samochodów;
- Niebezpieczeństwo zalewania posesji w czasie opadów;
- Zakończenie zabudowy ulicy budynkami – podczas budowy domów następuje często dewastacja nawierzchni jezdni i chodników;
- Ukształtowanie terenu;
- Gęstość zabudowy – bardziej gęsta zabudowa powoduje
większe natężenie ruchu;
- Nakłady do poniesienia i liczba zameldowanych mieszkańców.

Na Dworcowej będzie bezpieczniej
W lutym, na ulicy Dworcowej spotkali się przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Miejskiego i komendant Straży Miejskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy.
Miasto zaproponowało wprowadzenie zakazu wyprzedzania,

Po wyremontowaniu pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 26 Straż Miejska przeniosła tutaj swoją siedzibę z ciasnej
dobudówki Urzędu Miejskiego, którą do tej pory zajmowała. Otwarcie nowej siedziby odbyło się uroczyście 17 lutego z
udziałem wielu gości, przedstawicieli Komisariatów Policji, Straży Miejskich w Puszczykowie i gminach sąsiednich, Komendy
Miejskiej w Poznaniu. Wstęgę przecięli: burmistrz Małgorzata
Ornoch – Tabędzka oraz komendant Straży Miejskiej – Dariusz
Borowski. Pachnące świeżością pomieszczenia poświęcił ks.
proboszcz Wojciech Pieprzyca. Nowe usytuowanie Straży przy
głównej ulicy miasta będzie z pewnością bardziej wygodne i
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dla strażników i dla mieszkańców.
Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej zostało poprzedzone
konkursem plastycznym pt. „Gdybym był strażnikiem miejskim”
i edukacją w szkołach i przedszkolach, gdzie puszczykowscy

strażnicy podczas wielu prezentacji opowiedzieli dzieciom o
pracy strażnika miejskiego. Prace dzieci i młodzieży zostały pokazane na wystawie podczas uroczystości otwarcia.

Dzień spotkania z kulturą arabską
Uczniowie klas pierwszych i drugich puszczykowskich szkół
podstawowych 13 lutego miały okazję zetknąć się z kulturą
arabską. Zawdzięczają to wolontariuszce - studentce arabistyki na UAM w Poznaniu. Uczyli się m.in. liczyć po arabsku, pisać
(swoje imiona), rysować, a także pili herbatę parzoną na sposób
arabski i jedli słodkie daktyle.

Gminess – Oskary Sportowe
Jest to konkurs, w którym bierze udział Puszczykowo. W tym
roku miasto uczestniczy w dwóch kategoriach: „Najsławniejszy
Sportowiec Gminny” – Wojciech Szkudlarczyk i „Gminne Wydarzenie Sportowe – Puszczykowska Liga Piłki Siatkowej.
Wojciech Szkudlarczyk gra w badmintona od 1995 roku, (w
Puszczykowie rozpoczął swoją karierę), skończył Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Głubczycach, trenuje od 2005 roku w
Warszawie, w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. Ma na swoim
koncie dziewięć medali złotych, trzy srebrne i dziewięć brązowych, zdobytych na mistrzostwach w kraju i za granicą.
Inicjatorem powstania Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej był
Urząd Miejski w Puszczykowie. Liga działa od siedmiu lat (dwie grupy
cztero drużynowe), zawodnicy zdobywają medale i nagrody; w powiecie poznańskim jest to jedyna liga, w której nie ma wpisowego.
Nominacje w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszone
w marcu, a gala wręczenia Oskarów Sportowych Gminess odbędzie się 25 marca w Sali Senatu RP w Warszawie.
Konkurs Gminess – Oskary z założenia upowszechnia aktywność
fizyczną, rekreacyjną i turystyczną wśród mieszkańców, honorując także samorządy, szkoły, kluby sportowe za ich działania na
rzecz sportu, turystyki i rekreacji. Uczestnikami konkursu mogą
być: kluby sportowe, związki, ligi, inwestorzy obiektów sportowo – rekreacyjnych, ludzie, którzy z pasją trenują z młodzieżą i
dziećmi, a także osoby fizyczne. Organizatorzy mają na uwadze
i to, że często bardzo skuteczna praca pasjonatów trenujących
młodzież i dzieci jest niewidoczna, dlatego adresują konkurs do
aktywnych sportowo mieszkańców.
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Siedem gmin we wspólnym działaniu
Wspólnego interesu gmin, wzajemnej pomocy służyć będzie
zarejestrowane miesiąc temu (po długich przygotowaniach)
Stowarzyszenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, które utworzyli burmistrzowie i wójtowie siedmiu gmin:
Brodnicy, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Mosiny, Puszczykowa i
Stęszewa. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Puszczykowie
przy ul Wysokiej 1 (budynek starej szkoły).
Cele, to m. in.: zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji gmin
Mikroregionu WPN, zintegrowane i ekologiczne rozwiązania
w rozwoju transportu wewnątrz i zewnątrz gminnego (także dróg rowerowych i wodnych), wspieranie kultury, nauki,
sportu, ochrony środowiska, racjonalna polityka przestrzenna,
współdziałanie z innymi organizacjami w celu uniknięcia konfliktów gospodarczych i społecznych dot. obszarów chronionych, udzielanie pomocy w pracach badawczych na obszarze
Mikroregionu WPN i obszarów z nim związanych.
Zarząd stowarzyszenia stanowią: Małgorzata Ornoch – Tabędzka, Burmistrz Miasta Puszczykowo; Zofia Springer – Burmistrz
Gminy Mosina; Jan Broda – Wójt Gminy Komorniki. (red.)

Ambasador USA
Victor Ashe w Puszczykowie.
W poniedziałek, 16 lutego br., przyjmując zaproszenie burmistrz Małgorzaty Ornoch – Tabędzkiej, ambasador USA w
Polsce Victor Ashe złożył wizytę w Puszczykowie.
Wizyta ambasadora, choć krótka, była intensywna. Gościowi
przedstawiono osiągnięcia Puszczykowa z ostatnich lat oraz
najbliższe plany rozwojowe miasta. Ambasador odwiedził także
budynek Pałacu Ślubów, w którym obejrzał prezentację twórczości Aleksandry Korejwo, puszczykowskiej artystki odznaczonej Brązowym Medalem „Gloria Artis – Zasłużony Kulturze”,
przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Victor Ashe został nominowany przez prezydenta George’a
W. Busha na stanowisko ambasadora USA w Polsce 8 kwietnia
2004 r. Jego kandydatura została przyjęta przez Senat USA 21
maja 2004 r., a ceremonia zaprzysiężenia odbyła się 23 czerwca
2004 r. w Waszyngtonie. Ambasador Ashe odwiedził do tej pory
dwukrotnie wszystkie 16 województw Polski i ponad 145 miast
i miejscowości. Jest on obecnie najstarszym amerykańskim ambasadorem bilateralnym w Europie. (red.)

KANCELARIA PRAWNA MASIOTA I WSPÓLNICY

Oddział w Mosinie
Pl. 20 Października 14
62-050 Mosina

- prawo cywilne
- prawo spółek handlowych
- prawo pracy
- prawo administracyjne
- prawo karne

tel./fax: 061-8191-075
tel. kom.: +608-418-920
e-mail: a.masiota@masiota.com
www.masiota.com

rozmaitości
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Reissa pamięci żałobny rapsod
Złe wiadomości rozchodzą się zwykle szybko. Ta, choć dotarła do mnie z
opóźnieniem, nie mniej jest bolesna. Przepełnia mnie niezmierzony żal. Odszedł od nas jeszcze jeden wielki i zasłużony człowiek. To ta chwila, w której
wszystkie hałaśliwe sprawy codziennego życia tracą na znaczeniu. Pożegnał
się z nami Piotr Reiss.
Gdybym wiedział, przebywając jeszcze w zeszłym roku na stadionie w Poznaniu, że po raz ostatni widzę legendę miasta i zawodnika wielce zasłużonego dla całej polskiej piłki, inny byłby mój odbiór tego meczu. Tak przynajmniej sądzę. Bo któż mógł się tego spodziewać?
Wielkie osoby zawsze odchodzą za szybko. Morzem łez, rzewnym wzruszeniem, transcedentalnymi napomnieniami, próbujemy zawrócić bieg dziejów. Na nic się to zdaje. Możemy za to ocalać od zapomnienia. Budować wizerunek osoby kryształowo czystej. Honorowej. Bez zarzutu. I rzeczywiście
w przypadku śmierci ludzi szczególnie nam bliskich tak jest. Uwznioślamy
wizerunek zmarłego i darujemy mu wszystkie winy. Czasami jest to uzasadnione bardziej, czasami mniej.
Można skrobać stalówką, stukać klawiaturą, ale jedna rzecz nie ulega kwestii - Reiss wielkim piłkarzem był. Bo ilu jest w Polsce takich piłkarzy, którzy
mogliby się pochwalić oddaniu jednej krajowej drużynie przez całą karierę,
grze w mocnej Bundeslidze oraz reprezentacji Polski, licznie zdobytymi pu-

charami, nagrodami i tak dalej.
Cóż tam piłkarzem, Reiss był wielkim człowiekiem.
Zawsze uśmiechnięty, zawsze radosny. O nic złego
nie chciało nam się go podejrzewać. Zawsze życzliwy bliźnim. Niewielu jest takich ludzi. Częste uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach charytatywnych
również wskazywało na to, że jest to osoba o moralności rzadko dzisiaj spotykanej.
Z drugiej zaś strony, poznaliśmy Piotrka również jako
osobę skromną. Zawsze, gdy odbierał nagrody, dziękował rodzinie. Podkreślał, że wszystko, co posiada
zawdzięcza jej i ukochanemu Kolejorzowi. Zdało się,
że nie ma sumy, za którą by go sprzedał, że śmierć na
ołtarzu swego klubu gotów zań ponieść.
Lecz zostawił nas - i cóż powiedzieć? Zostawił nas z
naszą klubową piłką, marną kasą, hałaśliwymi sprawami, bełkotliwą mową, lichą nadzieją. “Pełno nas, a
jakoby nikogo nie było”. Wielka strata. Wielki żal.
Piotr

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”
Tego jeszcze nie było. Gorące brawa publiczności, która dobrze się bawi podczas koncertu są rzeczą normalną. Ale żeby wykonawcy
na stojąco bili brawa publiczności? Tak właśnie zakończył się występ Orkiestry Dętej ZHP w Mosinie w Miejskim Ośrodku Kultury w
ostatnią sobotę karnawału. Nie trzeba dodawać, że taki przebieg koncertu, to oczywiście „robota” najlepszego konferansjera gminy
– Ramony, o, pardon – Andrzeja Kasprzyka.
„W karnawałowych rytmach” (tytuł koncertu) mieliśmy okazję podziwiać także
piękny występ werblistek.
A co do tych braw? Były to podziękowania Orkiestry dla sponsorów, dla władz
za finansowe wsparcie, dla publiczności za całokształt, jak to określił Andrzej Kasprzyk, bo trzeba pamiętać, że Orkiestra liczy 63 lata istnienia. Na koniec publiczność została zaproszona na kawę i ciasto, które upiekły żony muzyków. Natomiast
wrażenia z koncertu najlepiej oddadzą słowa z płyty Roberta Janowskiego, które
przytoczyła burmistrz Zofia Springer na zakończenie:
„Przy bezwietrznej pogodzie brakuje nam wiatru, gdy przez trzy dni słońce rozgrzewa nas powyżej 30 stopni życie staje się udręką. Jeśli pada deszcz, znowu
wszystkiego mamy dość. Jeśli powstaje piosenka, utwór – życie wydaje się piękniejsze. Jak dobrze, że istnieje muzyka”.

I jak dobrze, że istnieją nasi druhowie, którzy poświęcają się muzyce. A ponieważ nowi mieszkańcy naszego
regionu mogą o tym nie wiedzieć, dodajmy, że żadna
uroczystość gminna nigdy nie odbywa się bez udziału
Orkiestry Dętej Związku Harcerstwa Polskiego im. Antoniego Jerzaka pod dyrekcją Marka Kordowskiego, który
kieruje nią już od 27 lat.
Był to ostatni koncert Orkiestry pod tą nazwą, od 1 marca zespół jest stowarzyszeniem muzycznym: „Orkiestra
Dęta im. harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie”.
Najstarszym muzykiem jest Tadeusz Matusiak, który
gra w orkiestrze od 51 lat. W lipcu w ramach własnych
kontaktów muzycznych, dzięki działaniom Andrzeja Simona zespół wyjeżdża na koncerty do Włoch, m.in. do
Wenecji. Będzie to także wspaniała okazja, żeby rozsławić Mosinę poza granicami kraju.
E.B.
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„Wolę mieszkać w Krośnie, bo na wsi jest świeże powietrze”.
Można byłoby pomyśleć, że to żartobliwe stwierdzenie oddaje klimat, jaki w związku ze sprawą przyłączenia części wsi do
Mosiny zapanował w lutym wśród mieszkańców. Tak wesoło
jednak nie było. To zdanie wypowiedział mieszkaniec ulicy,
która w części należy do wsi i w części do miasta.
Wniosek podpisany przez mieszkańców osiedla nr 5 i wsi Krosno,
nt. zmiany obszaru miasta złożył w Urzędzie radny Marian Kunaj,
przewodniczący osiedla. Na sesji, na prośbę burmistrza radni zadecydowali, że w tej sprawie odbędą się konsultacje społeczne,
ponieważ wiąże się to z wieloma problemami prawnymi i kosztami, które jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców (nie gminy),
zgodnie z przepisami, musieliby ponieść sami zainteresowani.
Wniosek, który podpisało 100 osób z osiedla nr 5 i 40 osób z Krosna uznano za częściowe tylko wyrażenie woli.
Na zebraniu z mieszkańcami, na które przybyło kilkadziesiąt osób
burmistrz Zofia Springer zaproponowała na dzień 21 lutego sformalizowane już konsultacje – głosowanie, bowiem sprawa dotyczyła 269 osób. Powiedziała też, że w zależności od woli większości, przedsięweźmie lub nie, czynności zmierzające do zmiany
granic miasta. Nie obyło się bez ostrej wymiany słów.
Jedna czwarta ulicy należy do Krosna, a trzy czwarte do Mosiny
- My praktycznie jesteśmy związani z Mosiną – z Kościołem, szkołą, identyfikujemy się z życiem osiedla nr 5 Nowe Krosno, mam
na myśli ulicę Słoneczną i Sosnową, twierdził jeden ze zwolenników przyłączenia do Mosiny. - Kiedy wzywamy karetkę, podajemy adres Mosina, nie Krosno, co nie jest zgodne z prawdą i są z
tym problemy. Ulice Słoneczna, Sosnowa i część Jasnej powinny
być przyłączone. Tym bardziej, że obecna granica dzieli niektóre
nieruchomości.
Przeciwnik przyłączenia, jako duży problem w związku ze zmianą
adresu, uznał sprawy zaciągniętych już kredytów, aneksów do umowy, opłat sądowych, wpisów do hipoteki, działania firmy na obszarze
wiejskim, co w przypadku starań o fundusze unijne jest bardziej korzystne, niż gdyby firma znajdowała się na obszarze miejskim.

Teatry nie gryzą
Statystyczny Polak chodzi do opery raz na 73 lata. Według badań społecznych żyjemy średnio 68 lat, a na szeroko pojętą kulturę (w tym tylko 3,5% stanowią bilety do kin czy teatrów) wydajemy rocznie 345 zł. Czy Polacy boją się zderzenia ze sztuką?
Nawet małe dziecko potrafi obliczyć, że statystycznemu obywatelowi naszego kraju brakuje pięciu lat, żeby doczołgać się do
opery. Ale to dziwne, bo tam ani nie gryzą, ani nie biją...
Opera to już wyższa półka, trzeba przyznać. Wieczorowy strój,
drogi bilet, odpowiedni klimat, często trudno zrozumieć, o czym
aktorzy śpiewają. Ale teatr? Jeśli ktoś chciałby stopniowo przyzwyczajać się do bliskiego kontaktu z kulturą, polecam Teatr Nowy, a
szczególnie przedstawienia na Trzeciej Scenie (wejście od Zaułka
Krystyny Feldman). W swojskim, kameralnym nastroju można
usiąść na tyle blisko, by czuć powiew powietrza wywołany płaszczem przebiegającego aktora i kilkakrotnie zderzyć się wzrokiem z
odtwórcami głównych ról.
Przykładem lekkiego przedstawienia, który można obejrzeć w tym
niezwykłym miejscu niech będzie dramat „Rutherford i syn”. Tytułowy John Rutherford (w rolę wcielił się Mariusz Puchalski) jest chłopem, któremu udało się osiągnąć ogromny sukces – założyć własną

Mieszkaniec ulicy Krosinskiej powiedział:
- Dla mnie jest to chore, jestem w Krośnie już tyle lat i dobrze się
czuję. Dlaczego mieszkaniec Mosiny ma decydować, gdzie mam
mieszkać?
Nie prościej byłoby postawić tabliczkę: koniec Mosiny, początek
Krosna? Kolejny głos:
- Nie mam nic przeciwko panu Kunajowi, ale ten pomysł nie jest
racjonalny. Mojego podpisu w życiu by nie było, gdybym wiedział, że to inicjatywa radnego, a nie gminy.
Na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, specjalnie zwołanej po to,
aby zatwierdzić głosowanie 21 lutego, sołtys Krosna Ryszard Rybicki powiedział:
- Przedstawiam protest 130 mieszkańców, którzy nie zgadzają się
na zmianę granic. Głosowanie, to względna sprawa i zabranie im
cennego czasu, oświadczam, że jestem temu przeciwny.
Przed 21 lutego do mieszkańców dotarło pismo radnego Kunaja,
który m. in. stwierdził: „Próbuje się Wam wmawiać niestworzone
rzeczy, manipulować Wami, mamić sloganami i obietnicami. Pan
sołtys (Krosna, przyp. aut.) ma dla was czas jedynie podczas zbierania podatków, z których część wraca do jego własnej kieszeni, a
także raz na cztery lata, kiedy rozpoczyna się kampania wyborcza”.
- Wśród radnych nie powinno być takich sytuacji, jest to niesmaczne, tym bardziej, że sama czynność zbierania na wsiach
podatku i prowizja dla sołtysa (w kraju wynosi ona od 3 do 18
proc. przyp. aut.) jest prawnie usankcjonowana i służy naszej wygodzie, nie musimy jeździć na pocztę i jest powszechna, skomentowali mieszkańcy. – Nieładnie jest czynić z tego zarzut, który w
zasadzie brzmi, jak zarzut korupcji.
Konsultacje społeczne – głosowanie 21 lutego wypadło na korzyść osób, które nie chcą być przyłączone do miasta. Na 269
uprawnionych, udział w głosowaniu wzięło 168 osób: 44 były
za przyłączeniem części Krosna do Mosiny, a 122 przeciw. Tym
samym, zgodnie z ustaleniami, burmistrz nie podejmie działań
zmierzających do zmiany granic miasta.
E.B.
hutę szkła, sygnowaną jego nazwiskiem, znaną w całej okolicy. Ale
jak to zawsze bywa – coś za coś. John jest człowiekiem z niezwykłą
charyzmą, przez co potrafi podporządkować sobie ludzi dokładnie
tak, jak chce. I niezależnie, czy to w hucie, gdzie decyduje o wyżywieniu wielodzietnej rodziny jednego z pracowników, czy we
własnym domu, który dla pozostałych członków rodziny staje się
więzieniem. Warto zwrócić uwagę szczególnie na rolę Antoniny
Choroszy, wcielającą się w postać Janet, dorosłej córki Rutherforda,
oraz Eweliny Dubczyk, synowej bezdusznego kapitalisty. Te dwie
kobiety ośmielają się sprzeciwić warunkom stawianym przez właściciela huty i wyrazić głośno własne zdanie. Jakie będą tego konsekwencje – warto sprawdzić. Ciekawą, choć bardzo słabą psychicznie
postacią jest syn Rutherforda, John,
w którym ojciec pokłada wszystkie
nadzieje związane z przyszłością
huty. Porywczy, niezdecydowany,
miotający się wśród własnych życiowy dylematów – takiego człowieka
wykreował Radosław Elis.
Cóż więcej mówić? Trzeba zobaczyć
na własne oczy i poczuć magię desek teatru. Który ani nie gryzie, ani
nie kąsa, gwarantuję.
Magda Krenc
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Adwokat

radzi

Niejasne przepisy, wątpliwości co do sytuacji prawnej,
w której się znalazłeś? Tu znajdziesz potrzebne wskazówki.
Adwokat Anna Masiota odpowiada na pytania naszych
Czytelników, przesłane na adres Redakcji.

- Kiedy można wytoczyć powództwo wzajemne?
Kwestię tą reguluje przepis art. 204 Kodeksu postępowania
cywilnego.
Powództwo wzajemne jest powództwem, które wytacza pozwany przeciwko powodowi w odpowiedzi na żądania powoda zawarte we wniesionym przez niego pozwie. Dzięki tej
instytucji pozwany zyskuje nie tylko możliwość obrony, ale
także dochodzenia własnych roszczeń. Co do zasady musi ono
spełniać wszystkie warunki formalne pozwu oraz musi zostać
odpowiednio opłacone.
Powództwo wzajemne musi być podmiotowo ukształtowane
w tych samych ramach, co powództwo główne. Pozew wzajemny musi dotyczyć tylko powoda - nie można w ramach
pozwu wzajemnego pozwać także innych osób.
Jest dopuszczalne, gdy istnieje związek pomiędzy roszczeniem wzajemnym a roszczeniem głównym, czyli:
- istnieje związek między okolicznościami faktycznymi obu
spraw, które w pewnym zakresie uwzględniają fakty wspólne,
- między sprawami istnieje związek prawny,
lub gdy roszczenie wzajemne nadaje się do potrącenia (istnieje możliwość wzajemnej kompensacji roszczeń).
Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi
na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej
rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego.
Pozew wzajemny wnosi się do sądu, w którym rozpatrywana
była pierwsza sprawa, niezależnie od wartości przedmiotu
sporu. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu
przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do
rozpoznania powództwa wzajemnego.
Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne:
- w postępowaniu w sprawach o rozwód i o separację (art. 439
§ 1 k.p.c.),
- w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (art.
479 [14] § 3 k.p.c.),
- w sprawach o naruszenie posiadania (art. 479 k.p.c.).

- Jaka jest różnica pomiędzy wyrokiem częściowym a wyrokiem wstępnym?
Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli tylko część żądania
lub niektóre z żądań pozwu nadają się do rozstrzygnięcia (art.
317 Kodeksu postępowania cywilnego).
Wyrok częściowy jest rodzajem wyroku samoistnego. Może
zostać zaskarżony na zasadach ogólnych w drodze apelacji.
Wyrok częściowy może zostać wydany przez sąd I, jak i II instancji.
Wydanie wyroku częściowego zakłada kontynuację postępowania w pozostałej, nierozstrzygniętej części i wydanie następnego wyroku, który rozstrzyga pozostałą część żądania.
Jest możliwe wydanie w jednej sprawie kilku wyroków częściowych. Wyrok, który rozstrzyga ostatnią część żądania, za-

mykając tym samym postępowanie
w całej sprawie, określany jest jako
wyrok końcowy.
Wydanie wyroku częściowego może
nastąpić z urzędu lub na wniosek
strony. Na odmowę wydania wyroku
częściowego nie przysługuje zażalenie.
Wyrok częściowy nie kończy postępowania w sprawie w danej instancji,
stąd też sąd nie rozstrzyga w nim o
kosztach postępowania. Rozstrzygnięcie to objęte jest wyrokiem końcowym.
Wyrok wstępny różni się od wyroku częściowego tym, że wydawany jest tylko co do samej zasady, jeżeli sąd uzna roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie. Co do spornej wysokości
żądania sąd zarządzić może dalszą rozprawę lub może ją odroczyć. Innymi słowy, ustalony w wyroku wstępnym stosunek
prawny lub prawo stanowi podstawę roszczenia, którego wysokość zostaje określona na dalszym etapie.
Wyrok wstępny może zostać wydany zarówno przez sąd I, jak
i II instancji.
Wyrok końcowy wydany w następstwie wyroku wstępnego
musi zawierać także rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. Kwestia kosztów postępowania może być rozstrzygnięta
dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego.

- Co to znaczy, że wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności?
Nadanie wyrokowi przez sąd rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwia wykonanie orzeczenia, które nie stało
się jeszcze prawomocne. Jest to uzasadnione szczególnym
rodzajem spraw i należnego świadczenia, zachowaniem się
pozwanego w zakończonym postępowaniu lub mocą i wiarygodnością dowodów przedstawionych przez powoda, a także
szczególnym zagrożeniem interesów powoda.
Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:
- zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa
za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące,
- zasądza roszczenie uznane przez pozwanego,
- wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.
Zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa
pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor
natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej
pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.
Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z czeku, weksla,
warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego czy prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli

rozmaitości
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Koń nie ocenia
Nie będziemy ukrywać, że chcielibyśmy, aby artykuł ten
przyczynił się do wyboru Fundacji Stworzenia Pana Smolenia przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2008
Czytelników Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej.
O niepełnosprawnych dzieciach, które uczestniczą w hipoterapii w ośrodku Bohdana Smolenia w Baranówku
pisaliśmy niejednokrotnie. O tym, że pomimo postępu
dzieci te nadal nie do końca są akceptowane i czują się
odrzucone, także wiemy.
Często myślimy tylko, że one są chore i nie przychodzi nam
do głowy, że mają wrażliwość większą od zdrowego człowieka. Przez większość zdrowych rówieśników nie są niestety
akceptowane i bardzo dobrze o tym wiedzą.
- A koń daje im samodzielność, pozwala pokazać, że one
mogą zrobić coś więcej i co najważniejsze – koń dziecka nie
ocenia, wyjaśnia Bohdan Smoleń.
- Te dzieci mają kłopoty ruchowe i kiedy siedzą wysoko na koniu, same, czują coś innego niż na co dzień, kiedy ciągle ktoś
się nimi opiekuje. Kierują konikiem, którego rodzice czasami
się boją. Są wreszcie w czymś lepsze. Wszyscy potrzebujemy
dowartościowania.
Jest to też czasem podniesienie ręki, której normalnie dziecko nie podnosi albo uśmiech, który mówi wszystko.
- Kiedyś byłem na rozdaniu medali halowych mistrzostw dla
dzieci niepełnosprawnych, opowiada aktor. - Przyszedł do
mnie mały chłopiec i krzyknął do mikrofonu: „K…a , Smoleń,
kocham cię. Jesteś pierwszy, który mi wręczył złoty medal”.
-To był okrzyk zachwytu, rodzice cieszyli się, płakała mama
uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania.
Rygor natychmiastowej wykonalności nadany zostanie na wniosek wyrokowi nadającemu się do wykonania w drodze egzekucji, gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku (np.
wskutek zniszczenia czy zbycia rzeczy) albo narażało
powoda na szkodę (np. skutkiem niemożności korzystania z kombajnu w czasie żniw).
Natychmiastowa wykonalność nie będzie orzeczona
nawet za zabezpieczeniem, jeżeli wskutek wykonania
wyroku mogłaby wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szkoda, przy czym reguła ta nie odnosi się
do wyroków zasądzających alimenty w granicach, w
jakich sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej
wykonalności z urzędu. Co więcej, natychmiastowa
wykonalność nie może zostać orzeczona nawet za
zabezpieczeniem w sprawach przeciwko Skarbowi
Państwa.
Rygor natychmiastowej wykonalności powinien być
orzeczony w sentencji wyroku.
Obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie
było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia. Natychmiastowa wykonalność wyroku wygasa z chwilą
ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenia, z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej
wykonalności wyroku - w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana lub uchylenie.

i ciocia malucha. Cała rodzina cieszyła się, że dzieciak powiedział to brzydkie słowo. Bo z takim zachwytem wykrzyknął, większej radości nie mogłem
dziecku sprawić.
Nie jest żadną tajemnicą, że z koniem można nawiązać głęboką więź. Jak
bardzo to procentuje przy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wiedzą i
terapeuci i rodzice tych dzieci, dla których zabiegi mogą się okazać jedyną
radością w chorym, codziennym życiu. Mamy okazję wspomóc działania,
które służą dzieciom niepełnosprawnym, a jest ich ponad osiemdziesiąt z
Mosiny i Lubonia, przekazując jeden procent swojego podatku. Fundacja
współpracuje z organizacją prowadzoną przez Annę Dymną, która odwiedza Baranówko, podobnie jak jej podopieczni.
Na pytanie czy warto wspomóc swoim podatkiem tą fundację odpowiedzmy sobie sami po przeczytaniu poniższego akapitu:
Pewna mama opowiedziała B. Smoleniowi, że kiedy jej dziecko wraca z Baranówka, podchodzi do kalendarza i zrywa kartki, tak bardzo chce, żeby już
była następna sobota. Ojciec wiozący innego malucha (z którym teoretycznie nie ma kontaktu) na zajęcia chciał skręcić w innym kierunku, żeby coś załatwić po drodze. Nastąpił tak gwałtowny protest i płacz, że musiał zrezygnować i przywieźć dziecko prosto do Baranówka. A pozornie wydaje się, że to
chore dziecko nie ma żadnej orientacji i właściwie nie wie gdzie jedzie. Niech
radość tych dzieci będzie… Resztę dopowiedzcie sobie Państwo sami. E.B.
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, 62-050 Mosina, Baranówko 21
KRS: 0000290988
Konto: GBS/o. Mosina, 92904800070000541220000001

Kronika policyjna
Z przyjemnością informujemy Czytelników, że tym razem nie będzie
kroniki policyjnej Puszczykowa. Jak nas poinformowano w Komisariacie
Policji – w Puszczykowie w lutym było wyjątkowo spokojnie i choć dla
gazety, to brak tematu, dla mieszkańców oznacza jedno: brak przestępczości zawsze przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Oby tak dalej.

Mosina
- Z 2 na 3 lutego, w Mosinie, przy ul. 25 Stycznia „dokonano krótkotrwałego użycia” samochodu marki Volkswagen Passat.
- Z 3 na 4 lutego w Mosinie skradziono Opla Corsę wart. 23 tys. zł.
- 9 lutego, o godz. 14.10 w Dymaczewie Starym włamano się do mieszkania i skradziono pieniądze – 12 tys. zł.
- 14 lutego, w godzinach popołudniowych na terenie Mosiny Policja mosińska z Komendą Miejską w Poznaniu przeprowadziła działania, zatrzymano pięć osób, które miały przy sobie różnego rodzaju środki psychotropowe, i których posiadanie jest zabronione. (red.)

reportaż
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„Na pierwszym biegu można silnik

wysadzić w powietrze”
Ksawerego Mielcarka poznałam na mosińskim Rynku w jego wyścigowym samochodzie, w dniu grania Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej. Z ramienia Automobilklub Wielkopolski, wspomagając zbiórkę do puszek, były mistrz Polski wystawił w Mosinie swojego wyścigowego Opla Astrę, który po drogach nie jeździ
w ogóle. O samochodach, wyścigach, mistrzostwach i niezwykłej pasji rozmawialiśmy już w siedzibie jego
firmy w Puszczykowie.
Oczywiście, jako mały chłopak samochody prowadził już z kolan swojego ojca.
- To było w domu zawsze, w rajdach, później w wyścigach jeździł mój ojciec, jeździł dziadek, jeździła mama,
opowiada Ksawery Mielcarek. – Nie znam bliższych
szczegółów na temat osiągnięć rajdowych dziadka,
wiem, że uczestniczył w rajdach i wyścigach motocyklowych jeszcze przed drugą wojną światową.
Ojciec zaczął się ścigać w latach sześćdziesiątych. Na
Wartburgach, Syrenach, Zastawach, w czasach kariery Variselli legendy polskich rajdowców.
Andrzej Mielcarek, ojciec Ksawerego w rajdach i
wyścigach zdobył sześć tytułów mistrza Polski. Przestał jeździć na początku lat dziewięćdziesiątych.
Zamiłowanie do tego sportu, rodzinne hobby, istniało obok normalnej pracy. Ksawery Mielcarek, inżynier mechanik w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej prowadzi stację kontroli pojazdów, warsztat
samochodowy.
- Wcześniej w rodzinie było ogrodnictwo, uśmiecha się.

Genetycznie zaprogramowany na wyścigowca.
Małego Ksawerego rodzice musieli wozić autem, dopiero wtedy zasypiał.
- Poważny kontakt ze sportem zaczął się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zacząłem sam jeździć, wcześniej uczestniczyłem w wyścigach
ojca i pomagałem przygotowywać mu samochody.
Młodszy brat Ksawerego, Sebastian był także kierowcą wyścigowym, przestał się ścigać w 2000 roku.
Największe przeżycie
- Generalnie każdy sezon jest to duże
przeżycie, wysiłek i praca, chodzi o to,
żeby w ogóle jeździć i kończyć wyścigi.
Polega to na zbieraniu doświadczeń i
wykonywaniu wielu czynności na zapas.
Na wymianie np. różnych części zanim
nastąpi awaria. Umiejętności kierowcy
to jedno, drugie, to samochód.
Na początku były popularne imprezy
sportowe dostępne dla kierowców nie
posiadających licencji zawodniczych.
- Jeśli osiąga się sukcesy w tych zawodach, można ubiegać się o licencję kierowcy rajdowego czy wyścigowego.
Nie jest to bardzo trudne wyzwanie,
trzeba się wówczas wykazać znajomością regulaminu, który obowiązuje
w czasie wyścigu, przepisów bezpieczeństwa, znajomością flag, sygnałów
sędziowskich, kulturą jazdy, opanowaniem auta, toru jazdy i zachowaniem
się na torze. Weryfikuje to później praktyka.
W pierwszym swoim sezonie w 1993 roku Ksawery Mielcarek zdobył wicemistrzostwo Polski. Był to pierwszy start samochodem marki Volkswagen
Scirocco.
- Przez wiele lat poprzedzających start wsiadałem do tego auta (ojca), byłem
na wszystkich wyścigach, wiedziałem, jakie czasy robią zawodnicy w klasie, do
której zgłosiłem się - porównywałem je do swoich wyników treningowych.

Zbieramy na mogiłę pomordowanych 20 października 1939 roku

GBS MOSINA 15904800072001000052780001
z dopiskiem: Na mogiłę rozstrzelanych.
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Przez trzy lata startował razem z bratem. Raz wygrywał jeden, raz drugi, innym razem jeszcze inny zawodnik.
Mistrzostwo Polski zdobywał dziesięć razy na różnych samochodach i w różnych kategoriach. Pięć
razy był mistrzem Polski w wyścigach torowych i
pięć razy w wyścigach na ćwierć mili (402 m, ze startu zatrzymanego).
- W tej ostatniej kategorii bardzo ważny jest sam
moment reakcji na światło startowe i sama technika startu. Jeśli zbyt ostro się ruszy, koła buksują w
miejscu, a auto nie przyspiesza efektywnie. Jest to
widowiskowe, ale efektu nie daje. Startuje się tak,
żeby koła były cały czas na granicy poślizgu.
Pobił rekord Skandynawii
Wygrywał na Węgrzech i Słowacji. Zdobył także rekord
Europy. W Szwecji dwukrotnie pobił rekord Skandynawii, w roku 2006 i 2007. Jeździł w klasie samochodów napędzanych na przednie koła, których silniki,
tzw. nie doładowane, nie mogły być wspomagane
żadnymi turbinami ani wtryskiem podtlenku azotu.
Obecnie nie jeździ, ponieważ nie ma już mistrzostw
Polski, a Polski Związek Motorowy nie wykazuje chęci
do organizowania mistrzostw.
- Do tej pory mistrzostwa były organizowane przez
prywatne stowarzyszenie i to ono płaciło za wszystko, załatwiało sponsorów, przygotowywało obiekt,
działając społecznie i nie biorąc za to ani złotówki. A
ponieważ działacze stowarzyszenia często byli krytykowani, powiedzieli dość.
W 2008 roku mistrzostwa już się nie odbyły, bo nikt
palcem w tej sprawie nie kiwnął, prawdopodobnie
nie będzie ich także w roku 2009. Polski Związek
Motorowy mistrzostw nie organizuje, może jedynie
nakłaniać do tego przedsięwzięcia Automobilkluby.
Żeby uzupełnić obraz sytuacji w tym sporcie, możemy dodać, że za pierwsze miejsca Ksawery Mielcarek otrzymywał nagrodę w wys. 1200 zł (1litr paliwa
kosztuje prawie 30 zł).
Auto wyścigowe Mielcarka
Po drogach nie jeździ w ogóle, na zawody zabiera się
go lawetą lub ciężarówką.
- Samochód jest przygotowany tylko do sportu, silnik jest tak skonstruowany, że do normalnego użytkowania się nie nadaje. Tym autem nie można jechać
50 km na godzinę, ponieważ silnik dławi się i szarpie,
nie lubi takiej jazdy, konstrukcyjnie przygotowany
jest do wyczynu. W wyścigach na ćwierć mili nie osiąga się wielkich prędkości, bo to jest krótki dystans.
Ja na mecie mam niecałe 210 km na godzinę. Cały
samochód jest tak przygotowany, żeby jak największą prędkość uzyskać na końcu tego dystansu, a nie
pod kątem tego, żeby była jak największa prędkość
maksymalna. W skrzyni biegów przełożenia dobiera
się w taki sposób, żeby wykorzystać wszystkie biegi
na tym krótkim dystansie. Mógłbym ustawić auto
tak, żeby jechało 300 km/godz., ale nie mam szans
osiągnąć takiej prędkości na 400 metrach, to po
pierwsze, a po drugie auto przyspieszałoby znacznie
gorzej. Łatwiej jest przyspieszać (jak w rowerze) na
wolniejszych przełożeniach, później zmieniając na
to najszybsze.
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Fabryki nie produkują takiego auta
Samochód Ksawerego Mielcarka został „zrobiony” w warsztacie w Puszczykowie. Z Opla Astry ma tylko karoserię, silnik jest trzy litrowy, z jedną tylko
oryginalną fabryczną częścią. Pozostałe części były projektowane, rysunki
wysyłano do fabryki, które realizowały zamówienie. Sam silnik kosztował
kilkadziesiąt tys. zł, nie licząc kosztów pracy właściciela, drugiego mechanika i wydatnej pomocy Andrzeja Mielcarka, ojca Ksawerego.
Samochód osiąga 100 km/h w 4,4 sekundy, a 200 km/h w 11 sekund.
Na czym polega umiejętność prawidłowego startu?
- Jest to praktyka i wyczucie, można zdać się na elektronikę, która steruje uślizgiem kół na starcie. To po prostu się czuje, za wiele nie zastanawiam się nad
tym.
Właściwie musi pan z samochodem zgrać się w jedną całość, jak w jeden
organizm. Jest to sztuka…
- To chyba coś takiego jest.
Wszystko odbywa się błyskawicznie. A przecież bardzo dużo dzieje się w
ciągu tych kilku sekund.
- Tak, w tym czasie zmieniam pięć biegów, spokój przychodzi po włączeniu
trzeciego, jest to taki krytyczny moment, bo trzeci bieg może nie wejść przy
bardzo szybkich zmianach biegów.
Dlaczego?
- Dlatego, że trzeba wykonać ruch dźwignią w prawo i do przodu, i jeśli nie
zrobi się tego idealnie precyzyjnie, można wbić pierwszy lub piąty bieg.
Przy pierwszym można silnik wysadzić w powietrze, a kiedy się wbije piąty
ma się stratę już nie do odrobienia. Jest to taki krytyczny moment – start i
później włączenie trzeciego biegu.
Jaki cel postawił pan sobie w tym sporcie?
- Chciałbym przełamać barierę 11 sekund, czyli zrobić czas, który zaczyna
się od 10,99 s. Mój rekord wynosi 11,44. Chciałbym, ale ponieważ nie ma
mistrzostw Polski zrezygnowałem z przygotowywania innego auta. Musiałbym zmienić samochód, ponieważ Astra jest zbyt ciężka. Jest bardzo mocna, ma 400 koni, ale niestety jest za ciężka. Waży aż 860 kg.
Prowadzenie firmy i sport wymaga dużo pracy i wyrzeczeń, ale Ksawery
Mielcarek nie odpuściłby, gdyby były mistrzostwa. Tym bardziej, że miał
sponsora firmy „Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji ” z Baranowa i śmiało mógł dalej tą współpracę realizować. Żadna firma jednak nie będzie zainteresowana sponsoringiem bez mistrzostw, prasy, telewizji. Czy nie
daje to do myślenia działaczom PZM? Na ćwierć mili w Polsce mamy świetne, szybkie auta, które jeżdżą po Europie, wygrywają i pokonują wszystkich.
Nasi zawodnicy muszą wyjeżdżać z Polski, żeby startować w przyzwoitych
zawodach, a dysponują sprzętem, którego wszyscy im zazdroszczą. Ksawery Mielcarek uważa, że można byłoby na tym sporo zarobić. Na wyścigi
przyjeżdża bardzo dużo ludzi. Ale od ludzi także zależy, czy sport ten będzie
mógł dalej się rozwijać.
Elżbieta Bylczyńska
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Luty w Małej Filharmonii w Puszczykowie okazał się
miesiącem nie tylko wzruszeń, ale także czasem zbliżającym ludzi i budzącym najskrytsze pragnienia...
Brawa, brawa i jeszcze raz brawa dla Mistrza! (31 stycznia)
Michał Bajor, porwał w mistrzowski sposób zgromadzoną publiczność do „ Innej Bajki”. Ten przesympatyczny mistrz słowa, roztańczony człowiek z klasą, zaprezentował utwory ze swojej najnowszej, piętnastej
już płyty, na której przeplatają się muzyczne elementy
cha-chy, delikatnego walca, ognistego i mrocznego
tanga, hiszpańskiego flamenco, a nawet „afrykańskiej”
samby. Widzowie mieli okazję usłyszeć między innymi
takie piosenki, jak: „Dla nas walc”, „Dla duszy gram”,
„Śpiew ocalenia”, „Dwie akacje”, „Ballady ćwierć, ballady pół”, „Inna bajka”, „Hiszpańczyk”, „Nocne sms’y”,
„Ale piosenka”, „Tango dell’amore”. Nie zabrakło także
hitów z poprzednich krążków artysty, a mowa tu o
utworach: „Nie chcę więcej”, „Chciałbym”, czy też „Taka
miłość w sam raz”. Warto również wspomnieć o tym,
że Michał Bajor przygotowuje się do nagrania płyty,
na której będą znajdować się piosenki Marka Grechuty. W związku z tym artysta zaśpiewał „Serce” oraz „Będziesz moją Panią” i poprosił o ocenę zgromadzonych
na sali ludzi. Reakcja widowni była wręcz oczywista
- brawa, brawa i jeszcze raz brawa! Na zakończenie
trzy bisy, owacja na stojąco, burza oklasków i szczere uśmiechy. Tylko nieliczni potrafią wywołać w człowieku tyle emocji i sprawić, że dusza z radości łka: - „
Płakać mi się chciało, musiałam się powstrzymywać...”.
Wszechogarniająca nuta zapomnienia.
Głos rozświetlający mrok (14 lutego)
Zgasły światła. Chwila milczenia i niepewności; co kryje
ciemność? Silny, przejmujący „fascynujący mezzosopran”,
wzmagający dreszcze zaczyna docierać z oddali. Najpierw
Danuta Nowak - Połczyńska pojawia się w bordowej
sukni z czarnym wachlarzem z piór („serca biją jak dzwon
na jeden ton”). W repertuarze Hanki Ordonówny przypomina, że „Miłość Ci wszystko wybaczy”, ale uświadamia
również, iż „trudno serce okłamywać”. Nagle zamienia się
w kokietkę i przyznaje, że „się boi się sama spać”.
Orkiestra Janusza Piątkowskiego pomaga artystce zamienić się w femme fatale, kobietę wampa, opowiadającą o miłości za Marleną Dietrich. Czarno - szara kreacja z fioletowym połyskiem i pytania, pytania, pytania:
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”, „Gdzie żołnierzy naszych
kwiat?”. Po chwili pełna ekspresji z papierosem w długiej
lufce, magicznym głosem śpiewa: „jestem tylko po to, by
kochać mnie”. Kolejne wcielenie naszej śpiewaczki ope-

Rozśpiewana Mała Filharmonia
rowej (Danuta Nowak -Połczyńska mieszka w Mosine), to Edith Piaf. W czarnej i
zwiewnej sukni porywa widownię do Francji i rozpoczyna wzruszającą podróż
po Paryżu, mieście miłości. Nie ma chyba nikogo, kto nie znałby: „Padam, padam”
i „No je ne regrette rien”. Niekończące się brawa, rozpromienione twarze i wręcz
sypiące się na artystkę krwisto czerwone i pełne wdzięczności róże …
Walentynkowy koncert zakończył się w prawie zupełnych ciemnościach, w poświacie płomieni świec – Puszczykowo zostało pozbawione prądu. Na bis artystka śpiewała już bez mikrofonu, stojąc wśród publiczności, która długo nie
chciała jej wypuścić. I wtedy można było naprawdę się przekonać, co to za głos.
Przyjaciel Pszczółki Mai zbliża ludzi (22 lutego)
Zbigniew Wodecki swym śpiewem oraz grą na trąbce i skrzypcach jak zwykle oczarował publiczność.
Gdy „Czardasza Montiego” wykonuje Przyjaciel Pszczółki Mai, najpierw przejmujące dźwięki wypływające spod smyczka, delikatnie muskającego struny
skrzypiec, przyprawiają o dreszcze. Później szybkie, wręcz pędzące nuty porywają do hulanki. Oklaski przeplatają się z piękną muzyką, rzędy stóp wirują
tańcu. A kiedy do uszu dociera „Zacznij od Bacha”, czy też „Pszczółka Maja”,
ludzie kołyszą się i nucą teksty piosenek. Trzeba przyznać, że utwór „Lubię
wracać tam gdzie byłem” zbliża do siebie ludzi. Odwzajemniane uśmiechy,
ciepłe spojrzenia oraz splatające się w milczeniu dłonie. Na zakończenie trzymająca się za boczki publiczność wraz z artystą śpiewa „Popatrz sam. Dobrze
nam. Co tu kryć. Miło tyć” oraz „Niech się w nas goi”.
Rozkołysani widzowie nagrodzili Przyjaciela Pszczółki Mai gorącymi brawami i
„na skrzydłach” opuścili mury Małej Filharmonii.
Zuzanna Bijaczewska

Maãa
Filharmonia
Przedstawia program koncertów
na marzec i kwiecieĔ roku 2009:
28 marca 2009 r. godz. 18.00 ” Muzyka srebrnego ekranu”
Orkiestra Kameralna Miasta Poznania
Im. ĝw. Marcina
pod dyrekcją Macieja Sztora
Cena biletu 50 zá
.
17 kwietnia 2009 r. godz. 19.00 „Ale Ĩródáo wciąĪ bije – pamiĊci Jacka Kaczmarskiego”
W 5 rocznicĊ Ğmierci Jacka Kaczmarskiego przypomnimy
Jego niezwykáe piosenki. Wystąpią Marek Wysmuáek,
Dariusz Tarczewski z zespoáem
Cena biletu 50 zá
25 kwietnia 2009 r. godz. 18.00

GRZEGORZ TURNAU „Sowie piosenki”
RECITAL

Cena biletu 80 zá
30 kwietnia 2009 r. godz. 19.00 Ewa NAVROT z zespoáem - recital
Cena biletu 50 zá

Bilety na wszystkie koncerty moĪna zamówiü:
telefonicznie pod nr 061 8194 520 od poniedziaáku do piątku od 9.00 do 17.00
lub emailem portrety@wp.pl
Serdecznie zapraszam
Beata Pluta
62-040 Puszczykowo, ul. Cienista 6
www.malafilharmonia.pl

reklama

SALONY
MEBLOWE
MOSINA

• Wypoczynki
• Meblościanki
• Meble systemowe
• Zestawy kuchenne
• Sypialnie
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Kredyty na dowód do 6 tys. zł.
ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. 20 Października 12-13
tel. 061 813 69 81

www.meblerejak.najnet.pl
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Skazana na muzykę
Przedstawiamy Państwu nasz „nowy nabytek” - debiutantkę – Agatę Ganske,
fanatyczkę muzyki, która dołącza do młodego zespołu dziennikarzy naszej
gazety. A o czym jeszcze (oprócz muzyki) będzie pisać? Na początek „Mechaniczna pomarańcza”, recenzja książki, potem…, nie, nie będziemy zdradzać,
żeby nie zapeszyć.
Oddajmy teraz głos Agacie:
- Dział ten będzie poświęcony szeroko pojętej sztuce, jaką jest muzyka. Zapnijcie mocno pasy, gdyż zabieram Was do krainy niezliczonych dźwięków.
Odwiedzimy słoneczne plantacje jamajskich rytmów. Zadymione knajpy Nowego Orleanu, gdzie
przy dźwiękach trąbki i saksofonu odprężymy się
słuchając aksamitnego głosu bluesmena. Wehikuł
czasu przeniesie Was na największą plenerową imprezę lat 60-Woodstock. To jedyna okazja by móc
usłyszeć magiczne brzmienie gitary Hendrixa oraz
podziwiać charyzmatyczną kreację sceniczną Janis
Joplin. W atmosferze miłości i pokoju udamy się
do tętniącego życiem klubu lat 70. To właśnie tu na
parkiecie króluje funk i dynamiczne disco. Po szaleństwach „sobotniej nocy” czas na relaks w kolebce trip
hopowych rytmów-Bristolu. Przedstawiciele tego
nurtu przeniosą Was w inny wymiar świadomości.
Miłośnicy kultury hip hopu przemierzą długą drogę
od oldschoolowych klasyków z początków lat 80 aż
po dzisiejsze świeżo brzmiące projekty.
Muzyczny kompas pokieruje każdego tam, gdzie
tylko zapragnie. Cel i miejsce podróży zależy tylko
od Was. Wyruszamy więc w fascynującą podróż dookoła świata w poszukiwaniu dobrej muzyki, która w
zależności od atmosfery bawi, odpręża, uczy, i zmusza do refleksji.
Gaz do dechy! ;)

siłą głosu. Raz zmysłowo pieści ucho delikatną melodią, by po chwili uwolnić drzemiące w krtani zwierzę.
Ukoronowaniem tej wieloletniej miłości do Depeche Mode była możliwość uczestniczenia w niesamowitym koncercie. Warszawa stadion Legii
09.06.2006 rok trasa „Touring The Angel”. Z przyjemnością będę wracać pamięcią do tej wyjątkowej daty. Myślę, że dla każdego fana gorąca atmosfera
koncertu stała się niezapomnianym przeżyciem. Tymczasem pozostaje nam
cierpliwie czekać na kolejny album zatytułowany jako „Sounds of the Universe”, którego premiera planowana jest na 21 kwietnia tego roku.

Depeche Mode
Moja przygoda z zespołem Depeche Mode rozpoczęła się już w dzieciństwie. Stało się to za sprawą starszej
siostry, która we wczesnych latach swojej młodości
zafascynowała się nurtem synth pop. Ja jako niczego
nieświadomy podlotek byłam „skazana” na wydobywającą się z głośników od zmierzchu do świtu muzykę DM. Porozwieszane plakaty członków zespołu na
każdym wolnym centymetrze ściany, równie silnie
jak brzmienie, zapadły w dziecięcą świadomość przyszłego fanatyka muzyki. Nie było dla mnie ratunku!
Połknęłam zaszczepionego mi bakcyla i po dzień dzisiejszy z przyjemnością trawię serwowane przez brytyjskich chłopców muzyczne propozycje.
Brzmienie zespołu na przestrzeni lat ewoluowało.
Na początku kariery dominujący styl new romantic
z biegiem czasu ustępował udanemu romansowi z
ostrzejszą domieszką rockowego brzmienia. Jednak
mimo licznych eksperymentów elektroniczne tło
odgrywa do dziś główną rolę w twórczości zespołu.
Oprawa muzyczna umiejętnie współgra z poetyckimi tekstami napisanymi w większości przez Martina
L.Gore. Wyrazistości i smaku nadaje całości charyzma
Dave’a Gahana, który z niezwykłą łatwością operuje

„Mechaniczna pomarańcza”, budząca wiele kontrowersji powieść Anthonego Burgessa, przez 15 lat toczyła zajadłą wojnę z polskim cenzorem o prawo
do wydania. Obsesyjną krucjatą objęta została również kinowa adaptacja.
Filmowy obraz Stanleya Kubricka podobnie jak książka, wzbudził obrzydzenie i nie znalazł zrozumienia u „stróżów moralności”.
Autor tego kultowego dziś dzieła wymyślił sztuczny język, który jest lingwistyczną mieszanką języka angielskiego z elementami rosyjskich określeń. Przekładanie więc oryginału na język polski wymagało od tłumacza
stworzenia własnego, dziwacznego języka.
Na szczęście, zamieszczony na końcu książki słownik umożliwia zrozumienie
neologizmów. Po przeczytaniu zaś paru stron czytelnik sam z łatwością odgaduje znaczenie żargonu i wtapia się w nowo powstałą językową krainę.
W Polsce „Mechaniczną Pomarańczę” przełożył Robert Stiller w dwóch wersjach: wersja R(z zapożyczeniami z języka rosyjskiego) i wersja A tzw. angielska.
Akcja powieści rozgrywa się w bliżej nieokreślonym czasie w„jakiejś stolicy
nieprzewidywalnej przyszłości”. Zamglona atmosfera science fiction, boleśnie zderza się z realną krytyką organizmu społecznego i politycznego.
Alex, bezwzględny 15 - latek wraz z zaprzyjaźnioną bandą zwyrodnialców,
z niezwykłą przyjemnością oddaje się wieczornym „igraszkom”, w których
główną rolę odgrywa ogromna chęć rozlewu krwi. Uzależniony od zadawania bólu zdaje się być zepsutym i złym człowiekiem z natury, wręcz od samego poczęcia. Niebywały strach budzi w czytelniku, opisywany przez niego zachwyt na widok lejącej się strumieniami krwi i dźwięku łamiących się
pod ciężarem butów kości. Rola kata daje mu wiele radości i można twier-

Skład grupy:
Vince Clarke - od 1980 do 1981 - klawisze
Alan Wilder - od 1982 do 1995 - klawisze, perkusja
Andrew Fletcher - od 1980 - klawisze
Martin Lee Gore - od 1980 - teksty, gitara, klawisze, wokal
David Gahan - od 1980 - wokal, teksty
Dyskografia:
Speak & Spell - 1981, A Broken Frame - 1982, Construction Time Again - 1983,
Some Great Reward - 1984, Black Celebration - 1986, Music for the Masses
- 1987, Violator - 1990, Songs of Faith and Devotion-1993, Ultra-1997, Exciter
- 2001, Playing the Angel - 2005, Sounds of the Universe (21 kwietnia 2009)

Mechaniczna pomarańcza
RECENZJA - książka

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
dzić, że tak sadystyczna osobowość, pozbawiona wszelkich ludzkich uczuć jest do niej stworzona. Rozmarzony, tak opisuje swoją
chęć uczestniczenia w ukrzyżowaniu Jezusa „..i wtedy mnie, oczy
zakluczywszy, uwidziało się, jak pomagam dawać łomot i przybijać na krzyż, a nawet rządzę tym jako dowódca, ubrany jakby w
togę, czyli w taki szczyt mody rzymskiej”. Z jadowitym cynizmem
a zarazem inteligentnie na swój sposób, odnosi się do ogólnie
przyjętych norm. „Ale to obgryzanie sobie paznokci u stóp, o braciszkowie moi, żeby dojść, jaka może być przyczyna zła, od tego ja
się mogę tylko ześmiać. Nad przyczyną dobroci nie główkują, więc
czemu na odwrót? Jeżeli wpychle są dobre to dlatego, że lubią, a
ja wcale bym im tych przyjemności nie odbierał, i to samo na odwrót. A w dodatku zło to coś w samym sobie, w tobie czy we mnie,
sam na samo gwałt i adzionko, a te siebie to wszystkie postwarzał
stary God czy Gospod i w tym jego pychota i radość. Ale co jest
nie sobą, to zła nie ścierpi, znaczy, że ci wszyscy z rządu i sądu i
ze szkół nie mogą pozwalać na zło, bo by pozwalali być sobą. A
czy nasza historia najnowsza, o braciszkowie, to nie jest o tym, jak
dzielne małe każde sobie zrażają się przeciw tym gromadnym maszynom? To ja wam całkiem poważnie mówię, braciszkowie. Ale
co ja robię, to robię, bo lubię robić...”.
Jawnie i bez żadnych ogródek kpi z ustalonych zasad życia w
społeczeństwie. Tymczasem część tego społeczeństwa daje młodocianym przestępcom niepisane przyzwolenie na dokonywanie
nocnych rozbojów i „ultra gwałtów”. Nawet najbliższa rodzina nie
zadaje „kłopotliwych” pytań, z obawy przed nieokiełznaną agresją
swego pierworodnego. Zastraszeni rodzice nie mają wpływu na
swą latorośl, dlatego też zwyczajnie idą na skróty w praktykach wychowawczych, przymykając oko na wybryki syna.
W końcu nastaje czas, gdy przychodzi mu słono zapłacić za
wyrządzone krzywdy. Proces „resocjalizacji” ma początek w więziennej celi a bolesny koniec w klinice psychiatrycznej. Tu zostaje
poddany eksperymentalnej kuracji, która ma wyplenić mocno zakorzenione w nim zło. W efekcie oprawca staje się ofiarą systemu
medycznego i pionkiem w grze politycznej. Pranie mózgu sprawia,
że wszelka przemoc budzi w bohaterze odruchy wymiotne a „nawrócony robot” sam jest bezbronny wobec okrutnego świata.
I tak rządowe czynienie dobra tonie w bagnie przesiąkniętych
hipokryzją przepisów. A co gorsze, w całym swym absurdzie system sam naoliwia tryby mechanicznego kolosa złych uczynków.
Alex staje się bezmyślną, nakręcaną zabawką, nie zdolną do podejmowania własnych ruchów. Tytuł powieści jest więc metaforą.
Człowiek jest jak pomarańcza -organicznie wyrośniętą istotą, a staje się mechaniczną, gdy zostaje poddany działaniu manipulacji.
W moim odczuciu książka wypada korzystniej na tle filmu. Na
tą opinię przede wszystkim wpłynął eksperyment językotwórczy,
który tworzy specyficzny klimat powieści. Ponadto dzieło Burgessa w ekranizacji zostało w ignorancki sposób skrócone o ostatni
rozdział. Barbarzyńskie posunięcie Kubricka poważnie naruszyło
myślową harmonię w konstrukcji utworu. Pomimo tego film obowiązkowo powinien obejrzeć każdy szanujący się kinomaniak.
„To co teraz, ha?” Warto zadać sobie pytanie czy ta katastroficzna
wizja ma szanse urzeczywistnienia się? A może bardziej na miejscu
byłoby zastanowienie się nad tym, jak bardzo obraz ten przypomina już dzisiejsze realia. Z iloma chociażby mentalnymi Alexami,
każdy z nas ma do czynienia w pracy, szkole, rodzinie? I jak z nimi
walczyć, by obrona jednocześnie nie stała się atakiem, który ze
wzmożoną siłą nakręca spirale zła. Te wszystkie trudne zagadnienia, do dziś nie mają jednoznacznego rozwiązania, które byłoby
prawdziwie zgodne z ludzkim sumieniem. „Mechaniczna Pomarańcza” porusza aktualne problemy, zmusza do refleksji, dlatego
też jest nieustannie pożądaną pozycją literacką.
Agata Ganske
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Histeryczna opiekuńczość
RECENZJA - książka

John O’Farrell
„Może zawierać orzeszki”
Dokąd może sięgać rodzicielska miłość i
opieka nad dziećmi? Można wyróżnić trzy
typy rodziców. Pierwsza grupa to ci hołdujący zasadzie, że dziecko z gniazda wyrzucić
trzeba jak najwcześniej się da, czyli zwyczajne puszczenie samopas. Drugi gatunek to
rodzice normalni – rozpieszczający tyle, ile
trzeba, pozwalający dziecku na tyle samodzielności, ile można. Trzecia grupa, to dopiero coś. Rodzice kochający histerycznie.
John O’Farrell jest angielskim pisarzem, prezenterem i scenarzystą komediowym. Choć jego książki nie leżą na półce obok
tych „ambitnych”, warto czasami przeczytać coś lekkiego i
przyjemnego. „Może zawierać orzeszki” jest tak przekoloryzowane, karykaturalne i przy tym zabawne, że można przeczytać
tę książkę jednym tchem. Główna bohaterka, Alice, jest matką.
I to najważniejsze, co trzeba o niej wiedzieć, bo to zajęcie zajmuje całe jej życie. Ale jest rodzicem przewrażliwionym. Dzieci
kąpią się w baseniku w kasku na głowie, do najlepszych szkół
zapisywane są jeszcze przed narodzeniem, a chwilą wyciszenia dla czuwających nad nimi matki jest strzelanie folią bąbelkową przed snem.
Powodem do odebrania własnym pociechom dzieciństwa w
imię wyższych celów – udanego dorosłego życia – jest rodzicielska zazdrość. Matki porównujące, wytykające błędy innych
i wywyższające własne dzieci. Alice zdaje sobie sprawę z tego,
że jej najstarsza córka, Molly, ma problemy z nauką. Dlatego
postanawia wdrożyć w życie swój kolejny, genialny pomysł.
Dokleja sobie pryszcze, zakłada dziecięce ubrania, spuszcza
czapkę z daszkiem na oczy i idzie na egzaminy wstępne do elitarnej szkoły. Już tam, przyglądając się z boku innym rodzicom
zaczyna uświadamiać sobie... własną głupotę.
Głównym walorem tej opowieści jest specyficzny język i poczucie humoru autora, opisującego „wyścig szczurów” wśród
– o zgrozo – rodziców, dla których dziecko jest głównym
przedmiotem do licytowania się ze znajomymi. Wciągają szczególnie początkowe strony książki, gdzie kontakt ze światem
jest dla bohaterów wybraniem się na mrożącą krew w żyłach
wyprawę do serca dżungli. Czy można być normalnym, żyjąc
w środowisku, gdzie osiągnięcia dzieci w dziedzinach takich
jak „jazda konna”, „balet” czy „ogólna prezencja” wpisywane są
do tabeli i punktowane w skali od 1 do 100? Czy matkę, która
powoduje wypadek samochodowy szmacianą kukłą na kiju z
twarzą Tony’ego Blaira, by uświadomić kierowcom potrzebę
wolniejszego jeżdżenia, można uznać za opiekuńczą?
Według wielu rodziców dzieci trzeba motywować, dokształcać, poddawać testom, a nawet przekupywać w imię lepszego
życia. Warto przeczytać książkę O’Farrella niezależnie od tego,
czy mamy już własne dzieci, czy dopiero będziemy je mieć.
Bo lepiej coś zrozumieć dzięki sugestywnej ironii autora , niż
ucząc się na własnych błędach, prawda?
Magdalena Krenc

młoda
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Hiszpanki, chomiki i sok z węża
Andrzej
- Polacy chcą wracać, bo mają do czego. Inaczej jest na przykład z takimi ludźmi z Indii. Dla hinduskiego programisty odpalenie samochodu za pomocą kabli od drugiego akumulatora równało się
z cudem. Prawie na kolana się przede mną rzucał. U siebie nie miał dróg, a co dopiero samochodu.
Kocha Anglię, bo dała mu nowe życie.
Andrzej jest 26-letnim absolwentem wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Rodowity poznaniak przez rok studiował na angielskim
uniwersytecie w Bath i postanowił przyjąć propozycję
firmy British Telecom. Dobra praca, dobry wpis do CV.
I do tego niczego sobie warunki finansowe, które jednak po jakimś czasie okazały się nie powalać na kolana. W Anglii spędził trzy lata, wrócił 31 stycznia. Na
pewno na stałe.
Istnieje podobno coś takiego jak syndrom emigranta.
Odczuwa się go jako niekomfortową potrzebę odliczania czasu do czegoś – końca dnia pracy, do urlopu,
wreszcie powrotu do kraju. Andrzej słucha, przytakując głową.
- Pewnie, że mi się to zdarzyło, chyba każdy to przechodzi. Sądziłem, że zostanę w Anglii dłużej, by lepiej
się rozwinąć. Ale okazało się, że w moim rodzimym
mieście jest możliwość dobrej pracy, co w czasie nieuchronnie nadciągającego kryzysu może się już nie
powtórzyć. Zresztą – Lech Poznań, Peja – jest do czego wracać, prawda? Przynajmniej nie straciłem kontaktu z rodziną i znajomymi, a gdybym później wrócił,
różnie mogłoby być...
W Anglii żył skromnie, pomimo początkowych wyobrażeń. Po zderzeniu z realiami finansowymi piękny obraz zniknął i żył po prostu zwyczajnie. W Polsce
wynajmuje się pokój czy mieszkanie z przyjaciółmi,
kumplami, znajomymi. W Anglii – zazwyczaj są to
przypadkowe osoby. I tak też było w jego przypadku
– trafił na dwie Hiszpanki, pracujące w szpitalu. Mówiąc o mniejszości narodowej, która pozytywnie rzuca się w oczy na londyńskich ulicach, bez zastanowienia wskazuje właśnie na Hiszpanów.
- Oni kochają Polskę i Polaków. W każdej dziedzinie
się z nami dogadują. Sympatyczni, przyjacielscy, weseli. Jedna z moich współlokatorek wraca po kilkunastu godzinach pracy i śpiewa na całe gardło. I to jak
śpiewa! Żadne radio nie jest potrzebne. To zderzenie
mentalności jest niesamowite.
Relacje Polaków z innymi nacjami są różne. Andrzej
spotkał się z sympatią i poszanowaniem, chociaż uważa, że to głównie dzięki inicjatywie z jego strony, bo

chciał być dobrze odbierany. Nie miał problemów z Brytyjczykami. Poznał jednak wielu emigrantów z innych krajów, którzy jego zdaniem z powodu swojego luźnego stosunku do wykonywanej pracy ciągną ten kraj w dół. Uważa,
że jeśli Polska ominie błędy polityczne, które popełniła Anglia, czyli chociażby
nie pozwoli na masową emigrację z krajów Trzeciego Świata i napływu ludzi
niechętnych do pracy – będzie dobrze. Jeśli nawet nie lepiej niż w Anglii.
- Spotkałem się z zachowaniami, które w Polsce są dla mnie nie do pomyślenia. Na przykład donoszenie na innych. Tam kablowanie jest na porządku
dziennym. Przykładem może być egzamin, na którym jakiś Azjata, wskazując
na czarnego, głośno powiedział: „Excuse me, this person is cheating” („Przepraszam, ta osoba ściąga”). W Polsce to niebywałe, w zasadzie się nie zdarza.
Gdziekolwiek się wyjedzie, zawsze najważniejsi są ludzie, z którymi przychodzi nam żyć, pracować, uczyć się. Anglia stała się państwem wielonarodowościowym, co widać na każdym kroku.
- Na uniwersytecie takim jak w Bath jest wielu studentów z Ghany czy Tanzanii. Przyjeżdżali z zeszytami takimi, jak w Polsce były za czasów wczesnej
komuny, kartki jak z papieru toaletowego, szare okładki. I oni są naprawdę
dobrymi studentami, z tym swoim śmiesznym akcentem, aktywnością, i niezwykłą życzliwością i sympatią do innych. A trzeba zaznaczyć, że przy tym są
niewiarygodnie biedni, ale zadbani. Nie ma jakiegoś wytykania palcem, wyśmiewania, a w Polsce mogłoby być z tym różnie.
Andrzej zaczyna się śmiać.
- Wspominam o tym zadbaniu, bo niektórzy pod tym względem mnie zaskoczyli. W mojej firmie pracowało kilku Rosjan, Polaków. Trzeba powiedzieć sobie szczerze – przyjeżdża programista z takiego, na przykład, Bangladeszu, i w
tym momencie to jest zupełnie inny krąg kulturowy. On po prostu się nie myje.
Nie generalizuję, i nie kwestionuję jego wiedzy czy umiejętności, ale to inna
cywilizacja i tego się nie zmieni. Albo chodzi w jakimś turbanie, który śmierdzi
niemiłosiernie, bo smaruje go jakimś sokiem z węża czy czymś takim...
-Ale nawet Polaków różnych można spotkać. Większość takich w typie chomików,
którzy wyjeżdżają na krótki czas, na jakąś budowę, żeby jak najszybciej zarobić i
wrócić. Jest wielu ludzi po studiach, którzy zarabiają jako kelnerzy, sprzątaczki...
Wielu spotyka się też takich, którzy w Polsce nie mieli nic – ani rodziny, ani znajomych, wykształcenia, pracy czy jakichkolwiek perspektyw. Po prostu uciekli,
w ich mniemaniu, do lepszego świata. Często zamieszkanie za granicą na stałe
nie wiąże się z tym, że komuś się udało. Wielu zaciągnęło kredyty, uwikłało się w
jakieś niejasne sprawy, z których trudno się wykręcić. Ale to ludzie działający na
zasadzie, że choćby się waliło i paliło, to przyjadą do Polski i będą opowiadać,
czego to oni nie osiągnęli. Tacy bajkopisarze. Opowiadający o wielkich pieniądzach, których nikt na oczy nie widział... Życie w Anglii wcale nie jest łatwiejsze.
Z tradycyjnym, polskim jedzeniem nie ma już problemów. W zwykłych hipermarketach znajdzie się cztery rodzaje polskiego piwa czy specjalne półki z towarami z Polski. Ale bigosu i kopytek nie uświadczysz.
- Chociaż chleb w folii, podpisany jako „Made in Poland”, nie smakuje tak samo
dobrze jak u nas, to i tak jesz go ze świadomością, że jest tradycyjny. Jedzenie
niestety jest dużo bardziej kaloryczne, bo człowiek ratuje się restauracjami
KFC, McDonald’s czy Pizza Hut. To jedzenie prawie jak w domu! Ale tęskniło
się za normalnymi daniami, tęskniło – mówi Andrzej, przełykając kolejny kęs
migdałowego torcika jednej z rodzimych cukierni.
Pozostaje tylko pytanie o plany na przyszłość.
- Chciałbym się rozwijać, ale koniecznie tu, w Polsce. Później przyjdzie czas na
żonę, dzieci, domek z małym basenikiem i psa. Wtedy czułbym się spełniony.
Niee, nie chcę wrócić do Anglii, to już za mną. Ja już tam byłem. Wystarczy.
Magda Krenc

emigracja
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Andrzej opowiedział o swoich przeżyciach w Anglii w bezpośredniej rozmowie, wrócił do kraju, nie zamierza już wyjeżdżać, chce
dalej rozwijać się w Poznaniu. Magda i Tomek to, co myślą o emigracji przekazują naszej nowej dziennikarce (kolejny debiut)
– Monice Krotofil – przez Internet. Są tam, żyją i chyba inaczej planują przyszłość. Wszystkie emigracyjne historie mają tylko
jeden wspólny mianownik: z kraju młodych ludzi wygania niestety bieda (lub brak pracy, jak kto woli), choć bardzo ważnym
czynnikiem są same możliwości podróżowania, których do niedawna w Polsce nie było i chęć poznawania świata.
Magda - bardzo uczynna, wrażliwa optymistka od trzech lat mieszka
w Irlandii. Skończyła wydział mechaniczny (inżynieria materiałowa)
na Politechnice Łódzkiej. Ma 31 lat. Na decyzję o wyjeździe z Polski
wpłynął fakt, że jej chłopak (teraz narzeczony) wyemigrował do Irlandii, do pracy w domu opieki - w Polsce nie znalazł zatrudnienia.
Zaręczyny odbyły się rok temu, jeśli chodzi o ślub - jeszcze nie ma
konkretnej daty - w każdym razie w bliżej nieokreślonej przyszłości.
- Co robisz w Irlandii?
- Pracuję w centrum Dublina przy budowie stadionu rugby – CAD
Engineer – rysuję instalacje mechaniczne w Autocadzie, tj. wentylacje, ogrzewanie, woda, kanalizacja. Godziny pracy: poniedziałek
– czwartek od 8 do 17 (w tym 1 godzina na lunch), w piątek od 8
do 14 z półgodzinną przerwą na lunch.
- Znajdujesz czas na życie prywatne?
- Mój czas wolny to generalnie wieczory i weekendy; mieszkam z narzeczonym, więc większość czasu spędzamy razem. Chodzimy do kina,
na spacery, wycieczki po Dublinie, spotykamy się ze znajomymi.
- Jak wyglądają twoje relacje z innymi Polakami i z mieszkańcami Irlandii? Czy są pomocni, czy trzeba być ostrożnym, czy doświadczyłaś
dyskryminacji ze względu na swoje pochodzenie? Pytam, bo różnie z
tym bywa, zaczynają się tworzyć (albo już są) pewne stereotypy…
- Generalnie staram się nie utrzymywać żadnych prywatnych relacji z innymi Polakami, bo zawsze było coś nie tak. Jest tutaj opinia
wśród Polakow, że należy na rodaków uważać. Owszem, czasem
zdarza mi sie miło porozmawiać z innymi Polakami, np. w sklepie,
ale to jest zupelnie niezobowiązujące. Mam natomiast serdecznych znajomych wśród innych narodowości – Irlandczyków, Argentyńczyków, Włochów, Francuzów...
Irlandczycy są bardzo mili i otwarci na innych ludzi, zawsze pomocni i uśmiechnięci. Poza tym doceniają tych, którzy coś wiedzą
lub umieją. Trzeba jednak znać angielski.
- Czy wasze zarobki pozwalają na swobodne życie? Czy jest ono droższe, a może tańsze niż w Polsce? Czy przeciętnego Polaka pracującego na Wyspach stać na mieszkanie lub dom, sprzęt elektroniczny,
samochód, wycieczki, ubrania, hobby, wyjścia do kina, pubu?
- Życie w Irlandii jest droższe, jednak zarobki są na tyle wysokie, że
można normalnie żyć (bez zbytniego oszczędzania) tylko z jednej
pensji. Przeciętnego Polaka, który ma pracę, stać na te wszystkie
wydatki, chyba, że większość pieniędzy wysyła do rodziny w Polsce,
a tutaj oszczędza na wszystkim. Od kilku miesięcy mieszkam tylko z
moim narzeczonym, wynajmujemy apartament (kuchnia, sypialnia,
pokój dzienny, łazienka) w bardzo przyjemnej i spokojnej okolicy.
Wcześniej mieszkaliśmy z inną parą– Polakiem i Litwinką.
Duża część moich znajomych wróciła do Polski, ale raczej nie są
z tego zadowoleni, jedna para wyjechala do Dubaju; mam znajomych w Irlandii, no i w Stanach Zjednoczonych, ale kontakt się
urwal; utrzymuję natomiast kontakt ze znajomymi z Anglii.
- Czy emigracja zmienia ludzi?
- W większości tak – są bardziej asertywni, aktywni zawodowo,
bardziej tolerancyjni i otwarci na innych ludzi. Tylko w przypadku
jednej pary nic się nie zmieniło, nie znają języka i w związku z tym
przebywają jedynie w towarzystwie innych Polaków.
- Jakie są twoje plany na przyszłość? Czy planujesz powrót do kraju?
- Nie zamierzam wracać do Polski; najprawdopodobniej za kilka
lat wyjadę do Nowej Zelandii (Irlandia jest raczej krajem dla ludzi
młodych i zdrowych).
- Jak oceniasz swoją znajomość języka?
- Obecnie mój angielski pozwala mi na swobodny kontakt prywat-

ny i zawodowy (jestem tutaj ponad dwa lata). Choć początki były
ciężkie – dużo rozumiałam, ale miałam problem z konwersacją.
Jednak dwa miesiące w tutejszej szkole jezyka angielskiego (2,5 godziny trzy razy w tygodniu) pomogły mi się przełamać (dużo było
konwersacji i mało gramatyki). Poza tym od początku pracowałam
jedynie z obcokrajowcami, więc to też była silna motywacja.
- Czym twoim zdaniem różni się przeciętny Polak od obywatela Irlandii?
- Zawodowo - Polacy są zdolniejsi, bardziej pracowici, obowiązkowi, no i przede wszystkim poszukują rozwiązań, kombinują. Natomiast w życiu prywatnym Polacy zbyt dużo się martwią, nie cieszą
się życiem, no i bywają zawistni (nie doceniają tego, co mają, jedynie widzą to, czego nie mogą mieć).
- W jakich branżach pracuje większość Polaków mieszkających w Irlandii? Czy znasz dużo Polaków na stanowiskach kierowniczych?
- Budownictwo, handel, właściwie Polacy są wszędzie. Na kierowniczych stanowiskach w mojej branży Polaków nie spotkałam.
- Czy wyjazd zmienił cię?
- Tak. Nie jestem już nieśmiała. Inaczej patrzę na świat, realizuję
swoje marzenia i ambicje. Jestem szczęśliwa, więcej się uśmiecham. Poza tym, zaczęłam zwracać uwagę na sprawy ekologii.
Tomek - Skończył automatykę i robotykę również na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Wyjechał cztery lata temu (najpierw do Irlandii, potem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich)
ze względu na brak pracy w Polsce. Praca w markecie za niewielkie
pieniądze nie satysfakcjonowała go. Jest ambitny, dąży do celu.
Lubi wycieczki, gry komputerowe. Ma 30 lat. Żonaty. Ślub odbył
się krótko przed wyjazdem. Żona nie pracuje.
- Pracuję w biurze projektowym w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich jako inżynier – konstruktor, opowiada Tomek. - Mieszkam w
wynajmowanym przez firmę apartamencie (80m2) z żoną – bez innych
współlokatorów. Dzień pracy trwa dziewięć godzin plus nadgodziny (to
zależy ode mnie czy i kiedy je robię). W wolnym czasie najchętniej wyjeżdżam na wycieczki krajoznawcze, bo tutaj jest co oglądać. Większość
Polaków, moim zdaniem nie wykorzystuje dobrze swojego wolnego
czasu, nasi rodacy nie korzystają z przyjemności, starają się odkładać
pieniądze. Jeśli chodzi o relacje z innymi Polakami – wcześniejsze moje
doświadczenia pokazały, że nie zawsze mamy do czynienia ze złodziejami i oszustami – zależy, w jakim kręgu się obracasz.
Zarabiam tyle, że mogę godnie żyć i cieszyć się z wielu wygód, o jakich
w Polsce można tylko pomarzyć. I jeszcze sporo pieniędzy odłożyć. Co
do moich znajomych: większość przebywa w kraju, jednak prawie każdy z nich próbował wyjechać za granicę. Część osiadła poza Polską na
czas bliżej nieokreślony. A czy emigracja zmienia? Trudno powiedzieć.
Taki wyjazd każdego zmienia. Wszystko zależy od tego, na jak długo
się wyjeżdża, z kim i w jakich warunkach się żyje.
Powrót? - Póki co nie zamierzam wracać do Polski. Jak chyba większość rodaków przebywających za granicą chciałbym kiedyś (bliżej
nie określona data) wrócić do kraju i otworzyć własną działalność.
Jak oceniam Polaków za granicą?
- Są bardzo zawistni, chociaż z drugiej strony bardzo pracowici (fachowcy w tym, co robią).
Gdyby przyszło mi podjąć taką decyzję drugi raz na pewno niczego bym nie zmienił.
Czy wyjazd mnie zmienił?
- Zmienił w niewielkim stopniu, jedyne zmiany, jakie zaobserwowałem dotyczyły sumy pieniędzy na moim koncie.
Monika Krotofil
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Maryleczka, mosinianka jedna
- Całe życie spędziłem w stolicy, aż tu nagle zadzwoniła do mnie Izabela Cywińska z Poznania, grałem wówczas w Teatrze Powszechnym, i zaproponowała mi zastępstwo w dwóch
sztukach Wiśniewskiego. Ponieważ bardzo Janusza Wiśniewskiego ceniłem, ucieszyłem się
i propozycję chętnie przyjąłem. Przyjechałem do Poznania, poznałem obecną tu Maryleczkę, mosiniankę jedną i… zostałem. Z trzech miesięcy zrobiło się 21 lat.
Ci z Państwa, którzy ostatnie Święto Zmarłych spędzili w Mosinie z pewnością widzieli aktorów Teatru
Nowego - Marię Rybarczyk i Witolda Dębickiego
na cmentarzu, kwestujących na rzecz odnowienia
mogiły zamordowanych przez Niemców mieszkańców gminy (w Rynku - 20.X. 1939 r.).
O rozmowę z aktorami zabiegaliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Pomagali nam w tym Janina i Jarosław
Kujawowie z Mosiny, rodzina, z którą Maria Rybarczyk jest spokrewniona. I udało się. Spotkaliśmy się
w niedzielne, białe popołudnie lutego (grube płatki
śniegu dosłownie tańczyły za oknami), w domu państwa Kujawów. Ażeby wyjaśnić słowo zabiegaliśmy,
trzeba dodać, że jedynym problemem był brak czasu
(„tak już jest w tym zawodzie”), bo zaproszenie aktorzy przyjęli serdecznie.
Co łączy Marię Rybarczyk z Mosiną?
- Mam bardzo mosińskie korzenie, opowiada aktorka.
– Moja mama mieszkała w Mosinie przy ul. Poznańskiej, ówczesnej Armii Czerwonej nr 21, a tata pod
numerem 1. I chociaż urodziłam się w Poznaniu,
dzieciństwo spędzałam w obu domach, bo mieszkały tam moje babcie.
Mój dziadek, Stanisław Rybarczyk - ojciec Janki (p.
Janiny Kujawy, przyp. aut.) był powstańcem wielkopolskim. Po wojnie pracował w mosińskiej „Barwie” i
był członkiem pracowniczej grupy teatralnej, uczestniczącej w życiu kulturalnym miasta.

Nieprawdopodobne szczęście
Historia bohaterów naszego reportażu będzie się
przeplatać. Witold Dębicki znany jest polskiej publiczności z kilkudziesięciu ról teatralnych i filmowych.
Zacznijmy od niesamowitego wydarzenia dotyczącego ojca aktora - Aleksandra Dębickiego.

- Ojca uratowała jego siostra, a moja ciotka, opowiada Witold Dębicki. – Pociąg wiozący jeńców, oficerów polskich do Katynia jechał przez Włodzimierz
Wołyński, gdzie mieszkała siostra ojca. Podczas kilkugodzinnego postoju
ojciec wyrzucił z wagonu karteczkę z adresem siostry i poprosił kogoś o dostarczenie jej. Ten ktoś zaniósł kartkę. Siostra przyszła na stację, porozumiała
się z ojcem przez okienko i poszła do radzieckiego stójkowego, który pilnował pociągu. Nie chciał z nią rozmawiać i odesłał do „komandira”. Na klęczkach przekonała dowódcę, żeby wypuścił ojca. Ten napisał w końcu: „wojennoplennowo Dębickowo atpustit”. Ciotka zaniosła stójkowemu rozkaz i ten
wypuścił ojca z pociągu. Jest to niebywała historia, tata znalazł się wśród
aresztowanych, ponieważ miał przypadkiem na sobie oficerski płaszcz.
Sam walczył w kampanii wrześniowej, odznaczony za nią krzyżem Virtuti Militari, w stopniu podoficerskim.
O tym, co stało się z towarzyszami podróży w Katyniu Aleksander Dębicki
dowiedział się później. Wówczas jeszcze nie wiedział, że jechał pociągiem
wiozącym polskich oficerów na bestialską śmierć.
Witold Dębicki (pierwszy raz zagrał w filmie „Życie raz jeszcze” w roku 1964)
urodził się 3 maja 1943 roku w Dubnie na Wołyniu, 140 km na północny
wschód od Lwowa.
- Miałem kilka miesięcy, kiedy rodzice w sierpniu musieli stamtąd uciekać
przed Ukraińcami - zaczęły się straszne rzezie - przez zieloną granicę, opowiada aktor. – Uciekliśmy do Generalnej Guberni, na węglarce lokomotywy.
Zamieszkaliśmy u wuja mojej mamy, Piotra Nikiticza, który był zawiadowcą
stacji w Bartodziejach pod Radomiem.
Szmugiel
Oto kawałek znamiennej dla tamtych czasów historii z życia, którą Witold Dębicki
(był małym dzieckiem) zapamiętał z opowieści rodziców:
- Od wuja bardzo dużo wówczas zależało.
Była wojna, panował głód, do Warszawy
szmuglowano żywność. Kolejarze Polacy
podawali sobie telegraficzną wiadomość o
tym, czy pociągiem – ekspresem z Krakowa
do Warszawy, który w Bartodziejach nie zatrzymywał się - jadą strażnicy niemieccy.
Na stacji siedziały już kobiety z koszami
pełnymi jaj, serów, mleka, mięsa, kiełbasy.
Jeśli okazywało się, że strażników w pocią-

Witold Dębicki za tytułową rolę w spektaklu „Ryszard III” Shakespeare`a
w Teatrze Nowym w Poznaniu zdobył Grand Prix festiwalu i statuetkę W.
Bogusławskiego na XLIV Kaliskich Spotkaniach Teatralnych.
Zagrał m. in. w filmach: FUTRO, FAŁSZERZE. POWRÓT SFORY, TANGO Z
ANIOŁEM, PENSJONAT POD RÓŻĄ, WIECZÓR TRZECIEGO KRÓLA, ŁOWCY SKÓR, SAMO ŻYCIE, GORĄCY TEMAT, TAM I Z POWROTEM, OSTATNIA
MISJA, EKSTRADYCJA, BOŻA PODSZEWKA, POGRANICZE W OGNIU, MEDIUM, SIEDEM ŻYCZEŃ, ILE JEST ŻYCIA, CZARNE CHMURY, TWARZĄ W
TWARZ i w wielu spektaklach, a ostatnio w: WUJASZEK WANIA, HAMLET,
KOLACJA NA CZTERY RĘCE, KRÓL RYSZARD III.
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gu nie ma, wuj zamykał semafor i ekspres, który normalnie w Bartodziejach nie zatrzymywał się, stawał
na stacji, przekupki wsiadały i szmugiel szedł do stolicy. Z wdzięczności zostawiały wujowi trochę tych
skarbów, dzięki czemu mogliśmy się wyżywić. Tak
wyglądało wówczas zaopatrzenie stolicy w żywność.
Jeśli natomiast przychodziła wiadomość, że Niemcy
jadą pociągiem, wuj nie zatrzymywał go. Wujostwo
byli cudownymi ludźmi. Pomagali komu się dało.
Nie tylko dorośli próbowali zdobyć jedzenie. Kiedyś
na podwórku przed domem zatrzymał się oddział
żołnierzy niemieckich. Mały Witold wrócił do mamy
z konserwą mięsną i na pytanie skąd to ma – odpowiedział szczęśliwy: pan dał.
W 1945 roku, po wyzwoleniu rodzina Dębickich
przybywa do Warszawy.
Z Warszawy do Poznania
- Całe życie spędziłem w stolicy: przedszkole, szkoła,
studia na PWST, praca, aż tu nagle (1988 r.) zadzwoniła do mnie Izabela Cywińska, wówczas dyrektor
Teatru Nowego w Poznaniu, grałem wtedy w Teatrze
Powszechnym, i zaproponowała mi zastępstwo w
dwóch spektaklach Janusza Wiśniewskiego. Ponieważ bardzo Wiśniewskiego ceniłem, ucieszyłem się
i propozycję chętnie przyjąłem. Przyjechałem do Poznania, poznałem obecną tu Maryleczkę, mosiniankę jedną i… zostałem. Z
trzech miesięcy zrobiło
się 21 lat.
Witold Dębicki gra w Teatrze Nowym w Poznaniu,
pracuje także w Warszawie, i za najbardziej dokuczliwe uważa podróże.
- Był czas, że Witek kupował sieciówkę na pociąg
Intercity, bo przez długi
czas codziennie dojeż-

„Maria Rybarczyk zaprezentowała Najlepszą
Rolę Kobiecą.
Teatr Nowy im. T. Łomnickiego może poszczycić się
kolejnymi sukcesami. Jury II Międzynarodowego
Festiwalu Jednego Autora - Antoni Czechow 2008
nagrodę za Najlepszą Rolę Kobiecą przyznało Marii
Rybarczyk, grającej Helenę Andrejewnę w spektaklu
WUJASZEK WANIA”.
Role teatralne, m. in. w : DAMY I HUZARY, GŁOSY, GORZKIE ŻALE W DOZORCÓWCE, KOPCIUCH,
WRÓG LUDU, ŚLUBY PANIEŃSKIE, ZBRODNIA I KARA,
HAMLET, JEZIORO BODEŃSKIE, WESELE, FERDYDURKE, PIĘKNA LUCYNDA, ANTYGONA W NOWYM JORKU, NIE-BOSKA KOMEDIA, ROMEO I JULIA, NAMIĘTNOŚĆ, WUJASZEK WANIA, PAMIĘĆ WODY.
Filmy: WYPOŻYCZALNIA LUDZI, NOCNY GOŚĆ,
WKRĘT, PAPARAZZI, NIEZNANI SPRAWCY, PASZPORT,
SŁOWO HONORU, ODDANY, TWARZĄ W TWARZ,
CHLEB, POWRÓT PAWICY, PIERWSZA ROZPRAWA,
NA DOBRE I NA ZŁE, CZWARTA WŁADZA, WIECZÓR
TRZECIEGO KRÓLA, SAMO ŻYCIE, WIELKA WSYPA,
DZIECKO SZCZĘŚCIA, PRÓBA CIŚNIENIA.

19

dżał do Warszawy, wyjaśnia Maria Rybarczyk. – Spotykaliśmy się w „Zapadni”, naszej teatralnej knajpce, żeby porozmawiać.
- Swojego czasu grałem gościnnie w teatrach: Rozmaitości, Komedia, Ateneum, trzeba było rano być na próbie, wieczorem grać w spektaklu tutaj,
tak, że pod tym względem połączenie Poznania z Warszawą jest uciążliwe.
Faktem jest, że jeśli mieszka się w Warszawie ma się kompletnie inne, lepsze
możliwości zarobkowania i robienia tzw. kariery zawodowej. Ale uważam,
że karierę zawodową już zrobiłem, śmieje się aktor. - Całą rodzinę mam w
Warszawie. Mamę, siostrę, córkę, czworo wnucząt. Częste pobyty w stolicy
to okazja do spotkań z rodziną.
Czy wybór zawodu aktora był marzeniem, spełnieniem, przypadkiem?
- Trudno mi to nazwać, na pewno nie było to marzeniem i chyba nie przypadkiem… Moja mama jest emerytowaną aktorką lalkową i teatr właściwie
istniał w moim życiu od zawsze. Po maturze pomyślałem sobie: nie interesują
mnie studia techniczne, chociaż mój ojciec, jako inżynier lekko mnie w tym
kierunku popychał. Byłem nawet na jakichś kursach przygotowawczych na
Politechnice, ale okazały się beznadziejne. Potem starałem się zdać na PWST
i Uniwersytet Warszawski, egzaminy na uczelnie artystyczne odbywały się
wcześniej – w czerwcu. Żeby ci, którzy nie nadają się na artystów mogli zdawać na normalne studia. Dlatego złożyłem także papiery na Uniwersytet. Nie
dostałem się ani do szkoły teatralnej ani na Uniwersytet, a zdawałem na…
ekonomię polityczną…
I kiedy się nie dostałem, pomyślałem sobie: będę miał wolny rok. Tymczasem mój tatuś zarządził: nie synku, nie będziesz miał wolnego roku, będziesz pracował. No i znalazłem się w „Petrolimpexie” instytucji zajmującej
się handlem ropą naftową i jej przetworami. W tej firmie bardzo przypadłem do gustu moim szefom, do tego stopnia, że miałem nawet pojechać
na studia – handel zagraniczny – do Moskwy, ale na szczęście nie zdałem
państwowego egzaminu z języka rosyjskiego. Moje papiery w szkole teatralnej leżały…
Nieruchoma górna warga
- Za drugim razem dostałem się i pytam dziekana: panie dziekanie, dlaczego
w zeszłym roku nie dostałem się, a w tym jestem na drugiej pozycji wśród
zdających? Przede mną był tylko Daniel Olbrychski, studiowaliśmy potem
na tym samym roku, także z Jurkiem Zelnikiem. A dziekan mówi: był pan
za młody i miał pan nieruchomą górną wargę. Więc pytam: a teraz rusza mi
się czy nie rusza? - No, wie pan trzeba będzie nad tym popracować… I tak
pracuję do dzisiaj. Jest tak ruchoma jak była i to wystarcza. Przypuszczam,
że dziekan musiał coś wymyślić na poczekaniu.
Witold Dębicki bardzo ucieszył się z przyjęcia do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.
– Co tu dużo gadać, to był rozrywkowy okres - śmieje się. - Ciągnęło mnie do
rozrywki, kolegów koleżanek. – Ale bardzo dobrze tę szkołę skończyłem.
Dwa lata grał w Toruniu, gdzie uczył się zawodu w Teatrze im. W. Horzycy, grał
i pracował nad sobą, były to bardzo intensywne lata ćwiczeń zawodowych.
Zawód - aktor
Czy to prawda, że aktor powinien pamiętać, żeby nie grać, tylko być sobą?
- Nie, nie, nie - jednocześnie odpowiadają aktorzy.
- Bycie sobą na pewno stanowi bazę, wyjaśnia Witold Dębicki.
- To są slogany, gdyby można było tak łatwo powiedzieć, na czym polega aktorstwo, byłoby bardzo dużo aktorów, mówi Maria Rybarczyk. - Tymczasem
jest to coś bardzo osobniczego. Tak, jak każdy człowiek jest inny, tak każdy
aktor inaczej pracuje nad rolą. Są ludzie, którzy muszą przed tym kontemplować malarstwo, słuchać muzyki, korzystać z porad psychologii.
Co to znaczy być sobą? Skoro mam być sobą musiałabym kogoś najpierw
zamordować, żeby dobrze zagrać morderczynię! Należy czerpać z doświadczeń, obserwować się, zapamiętywać swoje reakcje, zwłaszcza te
niekonwencjonalne, bo to jest zawsze w pewnych sytuacjach interesujące
ciąg dalszy na następnej stronie...
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i odwoływać się do swojej pamięci. Nie ma jednej
recepty, a chodzi o to, żeby na scenie być wiarygodnym, żeby widz nie miał poczucia, że coś udaję. A
jak się do tego dochodzi? Każdy dochodzi inaczej.
Sobą trzeba być w życiu, w podejmowaniu decyzji,
opowiadaniu się za czymś lub przeciwko. Na scenie
natomiast tworzę kogoś, kto mną nie jest. I trzeba to
zrobić tak, żeby widz mi uwierzył.
- Na byciu sobą polegają kariery młodych aktorów
niezawodowych, a jeśli mają do tego urodę... Oczywiście mówimy np. o serialach czy sitcomach, nie o
teatrze, dodaje Witold Dębicki.

Praca z kamerą, a praca w teatrze
Witold Dębicki: - Jest to różnica kolosalna. Na całym świecie wykształciły się,
dochodzi to również do nas, różne rodzaje aktorstwa. Aktorstwo teatralne,
filmowe, serialowe, dubbingowe, estradowe. Ci aktorzy - amatorzy, którzy
grają tylko w serialach i nie mają żadnych doświadczeń z teatrem, w teatrze się nie sprawdzą. Nie mają szans. Teatr ma swoje prawa, stawia warunki,
które trzeba spełnić, począwszy od gestu, takiego czy innego, szerszego niż
do kamery, czy sposobie mówienia, kiedy tekst musi dotrzeć do ostatniego
rzędu. To jest technika. Poza tym w teatrze gram rolę od początku do końca,
ona się buduje, ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W serialu czy w filmie
jest zupełnie inaczej. Jutro mogę grać pierwszą scenę, a za trzy dni siedemdziesiątą czwartą.

Role – Witold Dębicki:
- Myślę, że wszystkie role, które grałem, coś mi dały.
Były takie, które lubiłem i takie, których nie znosiłem.
Duży też był rozrzut, są takie role, które niosą i takie,
które są jakby przeciwko, kiedy człowiek jest źle obsadzony, nie czuje granej postaci i wtedy nie czerpie
satysfakcji z pracy.

Do jakiego stopnia widownia wpływa na grę aktora?
Maria Rybarczyk : - To zależy od kondycji, w jakiej tego dnia jesteśmy, ale
widownię czuje się zawsze. Przychodzimy czasami chorzy, zmęczeni, z temperaturą. Aktor może nie przyjść na przedstawienie w dwóch przypadkach,
kiedy leży na OIOM - ie, albo właśnie wzięła go karetka. I jeżeli jest się w
słabej kondycji, a widownia nie reaguje, to oczywiście jest tak, jak by się płynęło pod prąd. Zainteresowanie lub jego brak aktor czuje szóstym zmysłem,
nie obserwuje przecież widowni. Atmosfera widowni ma wpływ na temperaturę przedstawienia. Co nie znaczy, że jeśli widownia nie reaguje aktorzy
grają gorzej. Bywa i tak, że widownia uskrzydla i pozwala zapomnieć, że jest
się chorym. Są też i takie sztuki, gdzie zakłada się, że widzowie będą reagować śmiechem, bo tak już bywało. Tymczasem tym razem panuje kompletna cisza. Możemy przypuszczać, że spektakl nie bardzo się podoba. A, kiedy
się kończy - wybuchają brawa i widownia stojąc nie chce nas wypuścić.

Można odmówić grania danej roli…
- W tym zawodzie występują niepisane prawa, aktor
ma prawo odmówić zagrania jakiejś roli raz w sezonie, ale nie każdy dyrektor teatru to honoruje i nie
każdy aktor z tego korzysta, wyjaśnia Maria Rybarczyk. – Zawsze jest taka szansa, że jak się dostaje coś,
co nam nie odpowiada, albo się wyłożymy na tym,
albo nagle przekroczymy jakąś granicę, która do tej
pory wydawała się nieprzekraczalna.
Gdyby przyszło jeszcze raz wybierać zawód, życiową drogę…
- Ja bym wybrał zawód piekielnie bogatego rentiera, śmieje się pan Witold. – Wtedy można byłoby na
przykład współprodukować pewne przedsięwzięcia
artystyczne. Mieć większe możliwości wyboru. A tak
serio, nie widzę powodu, dla którego miałbym nie
wybrać tego zawodu.

Trudno było i nam „wypuścić” Marię Rybarczyk i Witolda Dębickiego z Mosiny, ale nawet gdyby nie wzywały ich do Poznania zawodowe obowiązki, te wszystkie fascynujące
rzeczy, które opowiedzieliby nam jeszcze i
tak nie zmieściłyby się w jednym wydaniu
gazety. W marcu aktorów możemy oglądać
w Teatrze Nowym, w sztukach: „Udając ofiarę” i „Pamięć wody”, w reżyserii Łukasza Wiśniewskiego.
Elżbieta Bylczyńska

film

Filmy rekomendowane przez Hollywood
Początek roku jest w świecie filmu okresem podsumowań. Najpierw
11 stycznia przyznano Złote Globy, a 22 lutego, wręczono najbardziej pożądane nagrody w branży filmowej - Oscary. Ceremonia
wręczenia tych pierwszych od zawsze określana jest mianem rozgrzewki przed Oscarami, a ich laureaci uważani są za najpoważniejszych kandydatów do zdobycia statuetki złotego rycerza. Nie inaczej było w tym roku.
My, Polacy, część nagrodzonych obrazów możemy oglądać stosunkowo od niedawna, a na kilka z nich przyjdzie nam jeszcze trochę
poczekać. Wydaje się, że często dystrybutorzy celowo opóźniają
wprowadzenie danego tytułu z nadzieją, że ewentualne nagrody
przyciągną do kin większą liczbę widzów. Paradoksalnie ma to swoje dobre strony, ponieważ dzięki temu mamy możliwość wybrania
się do kina na wartościowy i uznany przez krytyków film.
Sensacją mijającego roku okazał się film „Slumdog. Milioner z ulicy”, który otrzymał cztery statuetki Złotego Globu i osiem Oscarów, zgarniając
oba wyróżnienia za najlepszy film roku. Często można się nie zgadzać z
wyborami akademii, ale tym razem taki wybór powinien usatysfakcjonować zarówno wybrednego kinomana, jak i zwykłego zjadacza chleba.
Jeśli chodzi o aktorki to ubiegły rok należał bez wątpienia do Kate Winslet, która dzięki kreacjom stworzonym w „Lektorze” oraz „Drodze do
szczęścia” zdobyła dwie nagrody za role pierwszoplanowe i jedną za
rolę drugoplanową. Dwa wyróżnienia otrzymała za rolę Hanny Schmitz
w pierwszym z wymienionych filmów. Film, który wejdzie do kin 13
marca opowiada o fascynacji młodego chłopaka i starszej od niego kobiety w burzliwym okresie wojny. Drogi kochanków zostają rozłączone,
aby ponownie zbiec się po wojnie, kiedy on studiuje prawo i śledzi procesy nazistów, a ona jest oskarżona o straszliwe zbrodnie.
Główni bohaterowie drugiego obrazu to młode małżeństwo, które jest
tylko pozornie szczęśliwe, a każdy z osobna cierpi z powodu swoich
niespełnionych marzeń. Mając dość przeciętności, decydują się zmienić swoje dotychczasowe życie. Film w reżyserii Sama Mendesa, twórcy
„American Beauty”, można oglądać w naszych kinach od 30 stycznia.
Obok Brytyjki, jedyną wyróżnioną kobietą została Penelope Cruz,
która zdobyła Oscara za rolę drugoplanową w najnowszym filmie
Woody’ego Allena „Vicky Cristina Barcelona”. Bohaterkami są dwie
siostry, które podczas wspólnych wakacji w Barcelonie zakochują się
w tym samym mężczyźnie. Aby poznać tę historię w całości musimy
poczekać aż do 17 maja.
Złotego Globa za pierwszoplanową rolę męską dostał nieoczekiwanie Mickey Rourke za rolę w „Zapaśniku”. Film opowiada o losach
profesjonalnego wrestlera, który mimo choroby nie rezygnuje z
ukochanego sportu. Na ten film przyjdzie oczekiwać do 1 maja, ale
już wiadomo, że jest to wyjątkowy obraz.
Oscara w tejże kategorii odebrał Sean Penn za tytułową rolę w „Obywatelu Milku”. Obraz przedstawia historię pierwszego działacza na
rzecz równouprawnienia gejów i lesbijek, który zasiadał we władzach
miejskich. Za swoje poglądy zapłacił najwyższą cenę. Sean Penn jak
zawsze stworzył znakomitą kreację, ale film, który można było u nas
oglądać od 23 stycznia, przeszedł raczej bez większego echa.
Nie było zaskoczenia, jeśli chodzi o drugoplanową rolę męską. Tutaj
doceniony został nieżyjący Heath Ledger za stworzenie niezapomnianego Jokera w „Mrocznym Rycerzu”. Jeśli ktoś nie widział tego
filmu, to powinien jak najszybciej nadrobić tę zaległość, gdyż jest to
pozycja obowiązkowa dla wszystkich wielbicieli filmów.
Większość nagrodzonych dzieł filmowych nie należy do produkcji,
na które widzowie walą drzwiami i oknami. Są to wartościowe filmy,
które odróżniają się od typowej hollywoodzkiej sieczki wyświetlanej
przeważnie na ekranach naszych kin. Tylko dzięki przyznanym nagrodom, mogą one zdobyć jakąś większą widownię, ale uważam, że
Ci, którzy się na nie wybiorą nie będą żałować.
Tomasz Zgrzeba
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(Nie)Bollywoodzka historia
RECENZJA - film

Slumdog. Milioner z ulicy
Reżyseria: Danny Boyle
Rok produkcji: 2008
Przyznam szczerze, że trochę obawiałem się tego filmu z racji dosyć wysokich oczekiwań względem niego. Slumdog jest określany mianem jednej z najważniejszych ekranizacji ubiegłego roku,
a liczba nagród, jaką zdobył, mówi sama za siebie. Po obejrzeniu
tego obrazu nie ma już żadnych wątpliwości, że jest to absolutna
perełka, produkcja wyjątkowa, która na pewno na długo pozostanie w pamięci dzięki świetnej historii i znakomitej muzyce.
Jeśli ktoś jednak oczekuje po tym filmie obrazu rodem z Bollywood, to się mocno rozczaruje. Chcecie zobaczyć Indie jak z folderu turystycznego? Nie w tym filmie. Tutaj nie ma pięknych widoków, kolorowych strojów, tradycyjnych tańców czy chociażby
zaklinaczy węży. Jedyne piękne obrazki, jakie zobaczycie, to ujęcia Tadż Mahal. Pozostałe zdjęcia mogą wywołać szok i zmusić do
zastanowienia nad światem, w którym żyjemy. Jeśli ktoś uważa,
że w Polsce nie jest zbyt kolorowo z powodu panującej biedy, to
powinniście koniecznie obejrzeć ten film.
Kiedy poznamy znaczenie słowa slumdog, zrozumiemy, z jakimi
realiami mamy do czynienia. Jest to pogardliwe określenie na
mieszkańców slumsów Bombaju, których nazywa się zwyczajnie
psami. Tytułowym bohaterem jest osiemnastolatek Jamal Malik,
którego poznajemy w niezwykłych okolicznościach. Chłopak
bierze udział w indyjskiej wersji „Milionerów”. Kończy się właśnie
czas antenowy, finałowe pytanie teleturnieju ma zostać zadane
następnego dnia. Jamal zostaje aresztowany przez policję pod
zarzutem oszustwa. Nikt nie chce uwierzyć, że ktoś taki posiada
wiedzę, jakiej nie mają nawet wykształceni mieszkańcy Indii. Brutalnie przesłuchiwany przez władze zaczyna opowiadać historię
swojego życia – niezwykłą i niepowtarzalną, z której dowiadujemy się, w jaki sposób ten młody, niewykształcony chłopak poznał
odpowiedzi na wszystkie zadane mu pytania. Uczestniczymy w
chwilach radości i smutku, poznajemy historię miłości Jamala
oraz powód, dla którego postanowił spróbować swoich sił w teleturnieju. Naprawdę nie sposób nie zaprzyjaźnić się z bohaterami tego filmu. Można przyczepić się do gry głównego bohatera,
do jego niezmiennego, ciągle zdziwionego wyrazu twarzy, ale po
co? Nie wpływa to na odbiór filmu, a sprawia, że bohater wydaje
się bardziej ludzki.
Wycieczka po Indiach, jaką zafundowali nam twórcy filmu, w niczym nie przypomina konwencjonalnych, turystycznych wizytówek tego kraju i również to wpływa na pozytywną ocenę tego
filmu. Mimo, iż sama historia może być przez wielu ludzi uznana za przesłodzoną, to w połączeniu z potworną biedą slumsów
Bombaju staje się nie tylko znośną mieszanką. Jest to zdecydowanie film na poprawienie sobie humoru po ciężkim tygodniu.
Człowiek wychodzi z kina w błogim nastroju, uradowany, że nie
ma takich sytuacji, z których nie da się wyjść z podniesioną głową.
Ktoś może powiedzieć, że ta historia jest naiwna i tandeta – i pewnie będzie miał po części rację. Można sobie nawet zadać pytanie
– po co ktoś chciałby oglądać kolejną bajkę, skoro doskonale znamy historie Kopciuszków, sierotek Maryś i innych takich. Wydaje
się, że odpowiedzią na to pytanie są czasy, w których żyjemy. W
dobie kryzysu, szalejących cen i niepewnego jutra potrzebujemy
prostych historii ku pokrzepieniu serc. Jeśli jest coś, co sprawia, że
na naszej twarzy pojawia się uśmiech od ucha do ucha, to znaczy,
że było warto.
Tomasz Zgrzeba

wydarzenia

22

Zniszczona Perełka
Kościół w Tomicach wymaga szybkiego remontu.
Proboszcz parafii Piotr Lidwin prosi o wsparcie finansowe i każdą pomoc w ratowaniu bardzo zniszczonej świątyni.

Od dawna zamierzałam pojechać do Tomic, żeby
zobaczyć miejsce, gdzie przed rokiem objął parafię
ks. Piotr Lidwin. Zupełnie inny powód - nie będę o
tym pisać- zaprowadził mnie w to urokliwe miejsce
w drugą niedzielę lutego. Ksiądz, chociaż jest po zabiegu, wyraził zgodę na rozmowę. Czerwony dach
Kościoła widać już z drogi biegnącej ze Stęszewa do

Harcerze w górach

W zimowisku w Szklarskiej Porębie, zorganizowanym
w lutym przez Ośrodek ZHP w Mosinie uczestniczyli harcerze ze Szczepów: Wilki, Watra i Woodland.
Główną atrakcją wyjazdu była nauka jazdy na nartach, pod okiem profesjonalnych instruktorów Kata-

Buku. Gotycką świątynię położoną wśród malowniczych
pagórków w XV w. ufundował Mikołaj Tomicki. W 1932
roku obiekt wpisano do rejestru zabytków polskich. Piękna, majestatyczna świątynia stoi na początku wsi, jakby
chciała zaprosić do środka każdego przechodnia. Kościół
p.w. św. Barbary w Tomicach w każdym przewodniku po
Wielkopolsce figuruje jako atrakcja historyczna gminy
Stęszew. Wewnątrz znajduje się unikatowa płyta pamiątkowa z wizerunkiem Mikołaja Tomickiego wykonana w
Norymbergii w 1583 roku na zlecenie Piotra Tomickiego
- syna fundatora. Ponadto dzwonnica wyposażona w dwa
zabytkowe dzwony także uległa zniszczeniu i wymaga naprawy.
Ks. proboszcz, będąc przejazdem w Puszczykowie mówił, że świątynia jest
zniszczona i wymaga remontu, jednak to co zobaczyłam wewnątrz przeszło
moje wyobrażenia. Na ścianach, na wysokości jednego metra brakuje tynku, obnażone cegły wywołują koszmarne uczucia. Gdyby nie piękny ołtarz,
można by odnieść wrażenie, że jest się w obiekcie przeznaczonym do innych celów. Jeszcze nigdy nie widziałam tak zniszczonej świątyni. Poza tym,
że przed laty Kościół ujęto w rejestrze zabytków - przez następne dziesiątki
lat nie interesowały się nim ani władze świeckie, ani kościelne, ani miłośnicy dziedzictwa narodowego. Aż wierzyć się nie chce, że w katolickim kraju
można obiekt sakralny doprowadzić do takiej ruiny. Dla parafian i obiektu
- to dobrze, że probostwo objął człowiek z inicjatywą, który już poczynił starania o przyznanie funduszy. Parafia jest niewielka, a ludzie dobrzy - mówi
proboszcz.
Funduszy na remont zabraknie, ale może ludzie dobrej woli wesprą działania na rzecz naprawy Kościoła?
Klara Krzewińska
rzyny Walachowskiej oraz Pawła Jęchorka, którym w tym miejscu należą się
serdeczne podziękowania za ich poświęcenie i trud włożony w naukę tak
licznej grupy harcerzy. Na szczególne uznanie zasługują również najmłodsi
uczestnicy zimowiska, czyli Zuchy, które tak wytrwale codziennie ćwiczyły
jazdę na nartach, mimo zimna i wczesnego wstawania.
Po trudach siedmio godzinnej podróży pociągiem, dotarliśmy do pokrytej
grubą warstwą śniegu Szklarskiej Poręby, gdzie czekali na nas życzliwi gospodarze Schroniska Młodzieżowego „Wojtek”, oraz pyszny obiad. Dla większości z nas była to pierwsza okazja do oglądania gór zimą, oraz takiej dużej
ilości śniegu w jednym miejscu. Kiedy już wszyscy odpoczęli, przez kolejne
dni, z nartami przypiętymi do nóg zmagaliśmy się z nauką wszystkiego,
co związane z narciarstwem. Po trzech dniach spędzonych na stoku, ćwicząc wjazdy i zjazdy bez wywrotek, musieliśmy pożegnać zimową scenerię
Szklarskiej Poręby i powrócić do Mosiny.
Wszystko, co dobre niestety się kończy, ale za rok też jest zima i może znów
powtórzymy taki wyjazd. Większość z nas tak polubiła ten sport, że już planuje kolejne wyprawy na narty, a na razie dziękujemy wszystkim Harcerkom
i Harcerzom za mile spędzone chwile na tym zimowisku.
K.K.

Czy dopalacze to wyroby kolekcjonerskie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o kontrolach przeprowadzonych w sklepach z dopalaczami, które wprowadzane są do obrotu.
Pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu przeprowadzili 29 stycznia i 4 lutego br. kontrole w dwóch sklepach z dopalaczami
– w Poznaniu i Swarzędzu. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie znakowania znajdujących się w sprzedaży wyrobów, które mogą szkodzić zdrowiu.
Preparaty, w postaci kapsułek, tabletek bądź suszu roślinnego, oferowane są
z „przeznaczeniem wyłącznie do celów kolekcjonerskich”. Wszystkie z nich
udostępniane są do sprzedaży w opakowaniach, opatrzonych naklejkami z
nadrukiem w języku polskim, informującym „kolekcjonerów”, że produkty te
„nie nadają się do spożycia przez ludzi” i nakazującym „niezwłoczny kontakt
z lekarzem w razie przypadkowego spożycia”. Podczas kontroli, po usunięciu

samoprzylepnych etykiet, przetłumaczono oryginalne
anglojęzyczne etykiety producenta, które wskazują
wyraźnie na przeznaczenie niektórych preparatów do
spożycia przez ludzi: „popijać niewielką ilością wody,
nie spożywać więcej niż 4 tabletki na 24 godziny, stosować z wodą lub sokiem owocowym, dla ważących
poniżej 60 kg, stosować połowę tabletki”.
Obecnie trwają kontrole w sklepach z dopalaczami w
innych miastach wielkopolskich. Po ich zakończeniu
zostanie określony sposób postępowania wobec tych
placówek.
Cyryla Staszewska
Rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu,
tel. 602 826 680
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Czy warto kolekcjonować „monety zastępcze”?

Do Katalogu Monet Polskich na rok 2009 autorstwa znanej firmy numizmatycznej Janusza Parchimowicza został dołączony dodatkowo mały katalog
tzw. monet zastępczych”. Nie byłoby to duże wydarzenie, gdyby nie fakt, że na
stronie 22 tego katalogu wśród około 180 monet zastępczych z całego kraju
znalazły się trzy monety wybite w Mosinie, czyli Jeden Mosin.

Dodatkową ciekawostką jest to, że są to najstarsze monety zastępcze
umieszczone w tym katalogu. Dla porządku należy wyjaśnić, jak pisze autor
tego katalogu: „W zasadzie nazwa moneta powinna się odnosić wyłącznie
do emisji Narodowego Banku Polskiego, wszystkie inne emisje są tak naprawdę tylko żetonami”. Czyli monety zastępcze nie są żadnymi monetami,
ale dla wygody i potocznego nazewnictwa nazywać je będziemy monetami
zastępczymi.
Trochę historii
Monety zastępcze wybijane były w różnych okresach historycznych i z różnych
powodów. Najprostszy przykład, to wybuch I wojny światowej w 1914 roku, który spowodował nagłe zniknięcie monety kruszcowej (srebro, złoto) chowanej
przez ludność na czarną godzinę, w wyniku czego zabrakło monety zdawkowej
(drobnej). Zapanował duży chaos pieniężny; szukając wyjścia z tego impasu zaczęto po prostu bić tzw. monetę zastępczą. Robiły to miasta, miasteczka, majątki, fabryki, spółdzielnie. Obieg tego rodzaju monety polegał na tym, że można
było za określoną monetę nabywać towary w określonych miejscach i czasie lub
wymieniać w kasach eminenta danej monety. Okres obiegu monet zastępczych
kończył się zazwyczaj w momencie, gdy nastąpiło uporządkowanie chaosu gospodarczego i ustanowienie pełnej kompetencji banków do prowadzenia właściwej polityki pieniężnej. Powstaje zatem pytanie, skąd dzisiaj w naszych czasach
zrodziła się moda na bicie monety zastępczej i dlaczego tak skutecznie rozwija
się? Odpowiedź w zasadzie wydaje się prosta: okazuje się, że wydawanie i bicie
tych monet w tak sporych ilościach i tak różnorodnych, jest znakomitą reklamą,
a zarazem bardzo skuteczną promocją, która może przynieść wymierne korzyści.
Z monet zamieszczonych w omawianym Katalogu wynika, że z tej formy rekla-

my korzystają miasta, kurorty, uzdrowiska; zamieszczane
są na tych monetach wizerunki wielkich ludzi, pomniki,
zamki, Kościoły, a nawet postacie z legend i bajek. Zatem
czas się dowiedzieć, czym kierowali się twórcy naszego 1
Mosina – medalu pamiątkowego.
Znamy już motywy narodzenia medalu pamiątkowego
1 Mosin, a jak się okaże – pierwszej prywatnej monety
zastępczej, wybitej w Mosinie. Trzeba jednak dodać, że
medal ten od samego początku budził spore wątpliwości, bardziej przypominał monetę niż medal. Notabene, jako medal został „przyznany i doręczony panu
Prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu”.
Wątpliwości co do formy medalowej budziła umieszczona na nim jedynka – nominał, czego raczej nie robi
się nawet na medalach pamiątkowych. Chociaż w tym
wypadku, mimo woli w ten sposób został przypomniany znany w numizmatyce okres, kiedy to były bite tzw.
talary medalowe. Uporządkowanie: medal czy moneta
nastąpiło przy wybiciu kolejnej monety w roku 2006
z wizerunkiem Jakuba Krauthofera – Krotowskiego. Podano wówczas taką informację:
„został wybity kolejny medal,
czy jak kto woli okolicznościowa moneta”. Wybita w
roku 2006 moneta z Edwardem Raczyńskim nie budziła
już żadnych wątpliwości.
Wracając do katalogu uwagę zwraca fakt, że wszystkie
zamieszczone w nim monety mają podane, w jakiej
emisji były wybite, natomiast przy Mosinach znajdują
się tylko znaki zapytania, co wydaje się trochę dziwne.
Wiadomo bowiem, że wysokość emisji danej monety
rzutuje na wysokość jej ceny.
Jak widać, brak danych co do
wysokości emisji nie przeszkodził wydawcy podać cenę
monet mosińskich (25 zł/szt.)
Jest jeszcze jedna rzecz, która
odróżnia 1 Mosin od pozostałych monet – to brak na nim
terminu, w jakim będzie honorowany w obiegu.
Na zakończenie wiadomość dla kolekcjonerów i zbieraczy „naszych” monet. W roku 2008 została wybita
kolejna moneta, na której umieszczono wizerunek Ks.
Kan. Hildebranta. Żałować
tylko należy, że jest to słaba
moneta, podobizna księdza
jest bardzo do niego niepodobna. Natomiast już w tym
roku mamy bardzo ciekawą i
ładną monetę z wizerunkiem
gen. K. Arciszewskiego, żyjącego w latach 1592 -1656.
I to już wszystko o monetach zastępczych. Czy warto
je kolekcjonować? Warto, tak bowiem nakazuje patriotyzm lokalny, tym bardziej, że zbieracze w kraju już poszukują „Mosina” bitego w srebrze.
Henryk Pruchniewski
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Stanisław Gust & Syn
AGRO
MOSINA

62-050 Mosina, ul. Leszczyńska 12

tel./fax 061 813 21 78, 813 71 44

wyroby hutnicze, art. metalowe i instalacyjne
meble i architektura ogrodowa, narzędzia
torf
elektronarzędzia, kosiarki, pilarki
nasiona
systemy nawadniania, siatki
rośliny ozdobne
kute el. ogrodzeniowe
środki ochrony roślin
folie budowlane
cebule kwiatowe, nawozy
i ogrodnicze
narzędzia, doniczki, skrzynki
oraz inne art, ogrodnicze i dekoracyjne

ZAPRASZAMY
pn. - pt. 7.30 - 17.00, sob. 7.30 - 13.00

NOWO OTWARTY

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Andrzej Okoń

Pełen zakres leczenia stomatologicznego
Leczenie laserem i ozonem
Kontrakt ortodontyczny z NFZ

ul. Bolesława Śmiałego 10
62-050 Mosina
tel. 061 898 26 55

czynny:
poniedziałek
8.00 - 15.00
środa
12.30 - 20.00
czwartek
8.00 - 11.00
w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym
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Niezapomniane spotkania

W Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
(I piętro) przy ul. Topolowej w Mosinie wraz z nadejściem nowego roku miały miejsce ważne wydarzenia. Wychowankowie
spotkali się z Komendantem Ochotniczego Reprezentacyjnego
Oddziału Ułanów Miasta Poznania, panem Romanem Kuszem,
który opowiedział im o przebiegu Powstania Wielkopolskiego w
mieście Poznaniu. Odbył się również „Wieczór kolęd” - coroczna
tradycja naszego Internatu. Z tej okazji zaproszona została gimnazjalistka ze Śremu obdarzona niezwykłym głosem, która stworzyła uroczy duet sceniczny z jednym z naszych wychowanków.
Ostatnia niespodzianka, jaka czekała naszych uczniów tuż przed
wyjazdem na ferie, to były zajęcia pod hasłem Bezpieczne Ferie
z udziałem zawodowego strażaka z Poznania oraz policjantów
z Mosiny. Zajęcia okazały się niezwykle ciekawe i pouczające,
urozmaicone pokazem multimedialnym prezentującym niemal
wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Dyrekcja, wychowawcy i wychowankowie Internatu SOSW w
Mosinie bardzo dziękują organizatorom i gościom tych niezapomnianych spotkań.
Joanna Kozłowska - Skoryna

Kiedy jesteśmy razem…

Kartka z kalendarza z dnia 1 września 2008 – rozpoczęcie roku szkolnego zaprezentowali uczniowie z wesołą piosenką „Pierwszaczek”.
Kartka z kalendarza z dnia 11 listopada 2008 – klasa IIIa inscenizuje
patriotyczny koncert z okazji Święta Niepodległości.
Kartka z kalendarza z dnia 24, 25, 26 grudnia 2008 – czas Świąt Bożego Narodzenia. Chór szkolny wystąpił z repertuarem świątecznym, Nicola i Maja zagrały samodzielnie na instrumentach, klasa Ia i
IIIa zaprezentowały Jasełka.
Kartka z kalendarza z dnia 27 grudnia 2008 – klasa IVa oddaje hołd
Powstańcom Wielkopolskim scenką teatralną.
Kartka z kalendarza z dnia 1 stycznia 2009 – „zerówka” rozpoczyna
wierszem i piosenką Nowy Rok.
Kartka z kalendarza z stycznia i lutego 2009 – klasa IIa prezentuje
Karnawał, a dziewczyny z zespołu tanecznego „Step’up girls” pokazują nam, jak tańczyć.
Kartka z kalendarza z dnia 21 stycznia 2009 – klasa Va wierszem i
piosenką składa życzenia wszystkim Babciom.
Kartka z kalendarza z dnia 22 stycznia 2009 – klasa VIa wierszem i
piosenką składa życzenia wszystkim Dziadkom.
Najradośniejszy jest finał naszego Przeglądu. Na scenie pojawiają
się wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej „Pod Lipami’ w Krosinku.
Trzymając się za ręce dają wyraz piosenką, które chwile są w życiu
najważniejsze: „Kiedy jesteśmy razem przyjaciel z przyjacielem. Samemu możesz mało a razem możesz wiele. Kiedy jesteśmy razem!”.
Po dwóch godzinach spotkania rozstawaliśmy się z czymś, czego nie
odda słowo pisane. Twarze były uśmiechnięte, oczy błyszczące…
rodziny trzymały się za ręce… dziękowaliśmy sobie wzajemnie… to
była TA chwila! …bo BYLIŚMY RAZEM!
Kropka

Tradycją Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku stała się forma obchodów Dnia Babci i Dziadka. Po przygotowaniach ze strony
nauczycieli i uczniów oraz współpracy z rodzicami – kostiumologami, spotykamy się całymi rodzinami w sali Mosińskiego Ośrodka
Kultury. Zawsze możemy liczyć na sympatię dyrektora Marka Dudka, porządek Barbary Szuby, siłę Czesława Orwata i na Piotra Demutha, dzięki któremu mamy nagłośnienie, światła i czarującą atmosferę sceny. To tam i dzięki nim odbywa się Przegląd Artystyczny
uczniów naszej Szkoły. Każda klasa prezentuje swój dorobek.
W tym roku, 22 stycznia, powitała nas prezentacja multimedialna z
podkładem muzycznym Piotra Szczepanika „Żółte kalendarze”. Nie
bez przyczyny ten utwór stał się jej tłem. Tegoroczny Przegląd odbywał się pod hasłem „Kartki z kalendarza dla babci i dziadka”.

Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
Ostatnia niedziela przed Wielkanocą to
Niedziela Palmowa, która jest obchodzona na pamiątkę wjazdu Jezusa do
Jerozolimy. Przygotowywane wówczas
Palmy Wielkanocne, różnią się wyglądem w zależności od regionu, z którego
pochodzą.

Znany od średniowiecza zwyczaj święcenia Palm Wielkanocnych obchodzony jest w tym
roku 5 kwietnia, a dla mieszkańców Gminy będzie również okazją do obejrzenia wystawy plenerowej Palm Wielkanocnych przygotowanej przez Mosiński Ośrodek Kultury
z udziałem placówek oświatowych z terenu Gminy Mosina.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie na „Najpiękniejsza Palmę Wielkanocną”. Wykonane palmy prosimy dostarczać do wtorku 31 marca br., do Mosińskiego
Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej. Wszystkie prace prezentowane będą od 5 kwietnia
na Placu 20 Października. Zapraszamy!
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„Zarządzanie kryzysowe jest jak Yeti,
wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział”
Szanowni Czytelnicy, w ramach cyklu artykułów nawiązujących do bezpieczeństwa na
naszym terenie tym razem przekazuję kilka
informacji o zarządzaniu kryzysowym.
Jednym z podstawowych zadań burmistrza jest dbanie o bezpieczeństwo społeczności lokalnej, przez
którą został wybrany, i na której czele stoi. W tym
celu burmistrz zabiega o należyte przygotowanie
oraz rozwój służb interwencyjnych i prewencyjnych :
Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego czy
Straży Miejskiej. Zdarzają się jednak sytuacje niosące
znamiona kryzysu – w tym przypadku z reguły mającego wpływ na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnej. Zdarzenia te często skalą przerastają
standardowy zakres i możliwości poszczególnych
służb, głównie w zakresie organizacyjnym, logistycznym, koordynacji oraz współpracy z innymi służbami
czy inspekcjami. W przypadkach takich wiodącą rolę
przejmuje burmistrz, uruchamiając mechanizmy zarządzania kryzysowego na swoim terenie.
Mój kolega, kierownik Laboratorium Taktyki Działań Ratowniczo-Gaśniczych w Szkole Głównej Służb
Pożarniczych w żartobliwy sposób określił kiedyś:
„Zarządzanie kryzysowe jest jak Yeti, wszyscy o nim
mówią, nikt go nie widział”. Można uznać sens tego
stwierdzenia. Zarządzanie kryzysowe to w dużej
części przygotowania. Kluczowym elementem jest
opracowanie planów reagowania, które opisują, kto,
co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. Przygotowanie,
to także zapewnienie zasobów specjalistycznych sił
i środków reagowania, takich jak: stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a
także ewidencja zasobów sił i środków przydatnych
do reagowania kryzysowego. W działaniach tych
w obecnej chwili wykorzystywane są nowoczesne
komputerowe bazy danych. Opierając się na mapach cyfrowych wprowadzane są do systemu wszelkie przydatne informacje od ilości ludności na danym terenie, poprzez lokalizację służb ratowniczych,
miejsca noclegowe, środki transportu czy pomieszczenia umożliwiające stworzenie np. szpitali i punktów opatrunkowych. Przygotowania te potwierdzane są również stosownymi umowami określającymi
sposoby wykorzystania i czas dostępności.
Realne zagrożenie
Reagowanie następuje po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia, którego znamiona mogą wymagać koordynacji i wsparcia służb działających na
co dzień na naszym terenie. Burmistrz zwołuje wówczas Zespół reagowania rryzysowego sam stając na
jego czele . By najlepiej zrozumieć na pozór dość
skomplikowany mechanizm zależności, kompeten-

cji i zadań spróbuję się posłużyć jednym z wielu prostych przykładów .
Na terenie miasta Mosina ma miejsce poważna awaria wodociągowa, przez
kilka dni 10 000 mieszkańców będzie pozbawionae wody . W/w informacja dociera do burmistrza, który z uwagi na bezpośredni wpływ sytuacji na
pogorszenie jakości życia społeczności, którą można określić mianem kryzysu, zwołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina. Członkowie
zespołu zapoznawani są z sytuacją, przedstawiane są plany i procedury,
przedstawiciele służb określają możliwości poszczególnych podmiotów
itp. Po zapoznaniu się z możliwościami burmistrz wypracowuje decyzję o
rodzaju działania w celu ograniczenia i likwidacji kryzysu . Firma wodociągowa podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii oraz wskaże alternatywne punkty poboru wody. Służby Urzędu opracują plan dostawy wody
beczkowozami. Jednostki straży pożarnej i służby komunalne rozpoczną
dystrybucję wody. Siły Policji zapewnią prawidłowy ruch beczkowozów po
drogach gminy. Straż Miejska zabezpieczy miejsca poboru wody dla mieszkańców z beczkowozów oraz poprzez urządzenia nagłośnieniowe radiowozów będzie podawać komunikaty o sposobie jej dystrybucji. Służy Urzędu
Miejskiego przygotują stosowne ulotki informacyjne. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego zwróci się o pomoc do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w celu oceny jakości dostarczanej wody. Zostaje wyznaczony rzecznik do kontaktów z Mediami. Po rozpoczęciu realizacji w/w działań zespół
dokonuje oceny sytuacji. Z uwagi na niekorzystne wyniki dokonanych badań jakości dostarczanej beczkowozami wody „zdatna wyłącznie do celów
sanitarnych” burmistrz podejmuje decyzję o zakupie interwencyjnym wody
mineralnej w hurtowniach Poznańskich i jej dystrybucji dla mieszkańców. W
tym celu zostają uruchomione środki specjalnej rezerwy budżetowej oraz
środki transportu zgodnie z podpisanymi umowami. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca awarii w budynku szkoły znajduje się 30 osobowa grupa kolonijna. Mając na uwadze panujący hałas związany z prowadzonymi
pracami oraz problemy w funkcjonowaniu sanitariatów oraz kuchni burmistrz podejmuje decyzję o przeniesieniu młodzieży do budynku Ośrodka
Kultury i stworzeniu odpowiednich warunków bytowych. W tym celu zostaje uruchomiony autobus z Zakładu Usług Komunalnych oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rzecznik udziela wyczerpujących
informacji telewizji , radiu i prasie, dbając o rzetelność przekazu. W kolejnej
ocenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego sytuacja stabilizuje się, nie wymagane są dodatkowe działania. Po dwóch dniach awaria zostaje usunięta,
a co z tym związane wygasają przesłanki kryzysu.
Oczywiście to jeden z prostych przykładów. Możliwych zadań i sytuacji jest
niezliczona ilość. Również zarządzanie kryzysowe ma swoje miejsce na poziomie powiatu, województwa czy kraju. Należy jednak zauważyć, że dla
nieświadomego mieszkańca Mosiny w/w działania przytoczonego wyżej
„Yeti” w zaciszu urzędowych pokoi są niewidoczne i nie zauważalne. I dobrze. Ponieważ jednym z głównych celów zarządzania kryzysowego, jest
umożliwić społeczności lokalnej prawidłowe funkcjonowanie oraz przeciwstawić kryzysowi, co równa się z dążeniem do ograniczenia przenoszenia się
kryzysu na poszczególnych mieszkańców.
Michał Kołodziejczak
Autor ukończył szkolenie dla administracji publicznej z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zorganizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

Informujemy że do do 25 marca przyjmujemy
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.
Adres redakcji i telefon na przedostatniej stronie
w stopce redakcyjnej.

reklama
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Luboń
ul. Żeromskiego 1
(róg ul. Fabrycznej)

tel. 061 813 92 23

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
LEKARZE SPECJALIŚCI NA NFZ
• Dermatolog
• Laryngolog
• Ortopeda
• Okulista
Pole widzenia

• Kardiolog

NOWI SPECJALIŚCI
NA NFZ W 2009
• Neurolog
• Reumatolog
• Chirurg Ogólny
Rektoskopia

Holter EKG, holter ciśnienia, echo serca

• Alergolog
Testy, odczulania

MEDYCYNA PRACY
Badania także na
terenie zakładów

LEKARZE SPECJALIŚCI PRYWATNI
• Ginekolog
RENTGEN, USG, LABORATORIUM
USG ginekologiczne, piersi
• Bezpłatne badanie słuchu
• Endokrynolog
• Chirurg naczyniowy
USG DOPPLER nóg
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Rubtyka redagowana przez Leader School w Mosinie

Rozmowa z panem Michałem Piotrowskim, lektorem języka angielskiego w Leader School.
Jakie metody stosuje Pan w nauczaniu starszej młodzieży i
osób dorosłych?
Często, dla lepszych efektów nauczania, wybieram różne elementy
z różnych metod. W Leader School
prowadzę między innymi grupy
uczące się Metodą Callana. Jest ona
idealna dla młodzieży i dorosłych
chcących poznać język obcy przede wszystkim w praktyce. W metodzie tradycyjnej stosuję zarówno
konwersację jak i czytanie, pisanie,
tłumaczenie tekstów, odsłuchy nagrań. Pracuję z grupą z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy i ich
potrzeb językowych.
Dzieci najczęściej uczą się dla dobrych ocen. Jaką motywację do
nauki znajdują dorośli?
Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, to
przede wszystkim lepsze perspektywy zawodowe, możliwość
awansu. Wiele osób pragnie samodzielności na zagranicznych
wycieczkach – możliwość bezpośredniego, swobodnego porozumiewania się to duży komfort.
Osoby, które ukończyły szkołę kilka lub nawet kilkadziesiąt lat
temu obawiają się, że nie dadzą już rady nauczyć się języka obcego. Czy słusznie?
Oczywiście, że nie! Efekty nauki są uzależnione w głównej mierze od motywacji, nie od wieku studenta. Wrodzone predyspozycje, choć pomagają, także nie są w nauce najistotniejsze. Mając określony cel każdy może nauczyć się języka obcego – bez
perspektyw wykorzystania go w praktyce można stracić motywację i nauka nie zawsze przyniesie efekt. Nie należy więc obawiać się niepowodzenia ze względu na wiek. Doświadczenie
uczy, że decydujące są chęci do poznawania języków obcych
oraz dopasowana indywidualnie metoda nauczania.

Język dziecięcych rysunków.
„Rysunek dziecka to przesłanie, swobodna czynność, wyrażająca
się w spontanicznym języku. Rysunek przemawia, opowiada i objaśnia wszystko to, czego dziecko nie jest w stanie wyrazić słowami. Analiza tego języka dostarcza cennych informacji rodzicom,
wychowawcom i wszystkim tym, którzy pragną zrozumieć dziecko
i zbliżyć się do niego, by lepiej nim pokierować.”
Ze wstępu do książki „Zrozum rysunki dziecka” Sylvie
Chermet - Carroy
Każde dziecko jest inne, lecz każde przechodzi pewne wspólne z innymi etapy rozwoju. Wszystkie one tworzą rysunki o podobnych cechach. Prace te stanowią bogate źródło wiedzy o
osobowości dziecka, jego postrzeganiu świata. Często bywają
jedynym sposobem dziecka na wyrażenie dręczących je obaw
i lęków, na uzewnętrznienie emocji – tych pozytywnych i tych
negatywnych. W oparciu o wskazówki psychologów i grafologów możemy nauczyć się „czytać” rysunki naszych pociech po
to, by w pełni czuwać nad ich rozwojem.
Początkowo maluch rysuje plamy i bazgroły. Stopniowo, wraz z
rozwojem intelektualnym i emocjonalnym, formy nabierają kształtów postaci czy przedmiotów. Dziecko przenosi na rysunek świat,
który poznaje. Psychologowie wyróżniają kilka etapów dziecięcej
twórczości, od tzw. „realizmu przypadkowego”, kiedy to maluch
dopasowuje znaczenie do stworzonego przez siebie obrazka, po
„realizm intelektualny”, z którego możemy odczytać stan wiedzy
dziecka o otaczającym go świecie. Przedstawia ono świat nie takim, jaki on jest, ale tak, jak go subiektywnie postrzega.
W rysunkach wszystkich dzieci odnaleźć można te same elementy – matkę, ojca, rodzeństwo, dom, drzewo, wodę, niebo, słońce i
wiele innych. Ich układ, kolor czy wielkość symbolizują wewnętrzny świat małego twórcy. Dziecięce rysunki należy analizować pod
kątem ich ukrytego znaczenia a nie oceniać wyłącznie ich estetykę. Przyjrzyjmy się im a lepiej poznamy własne dziecko.
Więcej na temat psychologii rysunków w książce ”Zrozum rysunki dziecka - czyli jak interpretować rysunki małych dzieci” dostępnej w siedzibie Leader School, Pl. 20-go Października 2, Mosina,
tel. 061 819 19 19. e-mail: mosina@leaderschool.com.pl.
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W rytmach karnawału
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Karnawałowa zabawa (na zdjęciu), to kolejna propozycja, z jaką wystąpiło Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. W Sali reprezentacyjnej
Mosińskiego Ośrodka Kultury bawiło się 120 osób. Byli to członkowie i sympatycy stowarzyszenia oraz radni wraz ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Bawiono
się do białego rana przy dźwiękach starych i nowych przebojów muzycznych,
doskonałą kondycją wykazali się wszyscy uczestnicy zabawy, poprowadził ją DJ
Jacek. Przerywnikiem była ciesząca się dużym powodzeniem loteria fantowa,
którą przeprowadzili organizatorzy imprezy. Fanty okazały się zabawne, zaskakujące i praktyczne - dużą hojnością wykazali się sponsorzy, którzy po raz kolejny nie zawiedli i podarowali je z gestem.
Wszystkim należą się wielkie słowa uznania i PODZIĘKOWANIA
W imieniu organizatorów i uczestników
Prezes Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
Jolanta Szymczak

T.W.A. Elita - zaprasza !
Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego w Mosinie od wielu, wielu lat podejmują służbę społeczną na rzecz harcerstwa, środowiska i swych członków. Na
terenie Mosiny od ponad 30 lat działa Krąg Instruktorski, który skupia instruktorów harcerskich z bogatym doświadczeniem i dużymi umiejętnościami. Działania instruktorów wspierane są zawsze pomocą ludzi dobrej woli, pracujących
w Kole Przyjaciół Harcerstwa, które podobnie jak Krąg Instruktorski ma piękną
i bogatą historię. W roku ubiegłym, po zmianach, które nastąpiły w Mosińskim
Harcerstwie, Krąg Instruktorski przyjął nazwę Towarzystwo Wszechstronnej Aktywności (T.W.A) Elita. i wytyczył plan działania na rok 2009. Zadania do realizacji, obozy, rajdy, spotkania przy muzyce, czy po prostu wędrowanie mają na celu
wzmocnienie więzi między instruktorami i przyjaciółmi ZHP oraz inicjowanie i
organizowanie działalności programowo-turystycznej dla lokalnego środowiska, czyli mieszkańców naszej gminy. Niektóre z przyjętych do realizacji zadań,
były już podejmowane w ubiegłych latach. Organizowali je ci sami instruktorzy,
co obecnie, drobna różnica polega na tym, że były firmowane przez Ośrodek
ZHP Mosina a od tego roku, organizatorem jest - Krąg Instruktorski T.W.A. Elita.
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ZIEMI MOSIŃSKIEJ do udziału, w realizowanych
zadaniach.
Zadanie drugie, trzecie i dziewiąte jest realizowane w ramach pożytku publicznego. Zadania są realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Mosina.
Bliższych informacji można zasięgnąć bezpośrednio u instruktorów kręgu.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj !
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego T.W.A.Elita
Olga Jurgiewicz hm

Rugby
W dniach od 1 do 3 maja na stadionie miejskim w Mosinie odbędzie
się Międzynarodowy Towarzyski Turniej Rugby o puchar zarządu KR
Dragonia Mosina. Wystąpią drużyny oldboyów z Polski, Niemiec, Rosji,
Ukrainy, Mołdawii, Anglii, Francji i Szwecji.
Oldboye, to drużyny, których większość zawodników ma powyżej 40
lat, ich turnieje popularyzują tą dyscyplinę sportu, gracze są byłymi
zawodnikami i pomimo zakończenia kariery sportowej nadal reprezentują wysokie umiejętności. Rozgrywki mają być dobrą zabawą, nie
chodzi tutaj o wielkie zwycięstwa, turniej to dobre widowisko także
dla kibiców. Sympatycy rugby mogą czuć się zaproszeni na stadion w
Mosinie 1 maja b.r. na godz. 11.00. Informacji udziela Ziemowit Maląg
– tel. 0506815996, ziemowit@malag.pl. (red.)

Miesiąc

Nazwa zadania

od marca

Szybkim krokiem po
zdrowie – Nordic
Walking

kwiecień

I Mosiński Rajd
Rowerowy
pod hasłem:
„Rowerem po
Gminie”
10 edycja rajdu
„Śladami historii
Rzeczypospolitej
Mosińskiej”
Wycieczka do Elbląga

maj

maj

Termin realizacji
21.03
Sobota

25.04
sobota

22.05
piątek
30.04.-3.05.2009

Godzina
miejsce
zbiórki
Godz. 10
Plac przy
Mosińskim
Ośrodku
Kultury
Plac przy
Mosińskim
Ośrodku
Kultury
godz. 10
...............
Plac przy
MOK-u

Opis zadania
1 raz w miesiącu,
wspólne wędrowanie
z kijkami pod okiem
doświadczonego
instruktora
Poznajemy naszą
Gminę poruszając się
po wytyczonych
trasach rowerowych
Rajd adresowany jest
do uczniów placówek
oświatowych

Zadanie adresowane
do instruktorów i
przyjaciół ZHP. Jeśli
czujesz się naszym
przyjacielem to
jedziesz z nami.
czerwiec/ Obóz stały pod
29.06. –13.07.2009 ............
23 razy były
lipiec
namiotami
Lubniewice, w tym
roku wypoczywamy
nad morzem w
Łukęcinie
lipiec
Wędrowny obóz
15.07.- 28.07.2009 .............
Poznajemy Polskę na
rowerowy
rowerach. Przebieg
trasy ?
wrzesień/ Święto pieczonego
Krąg
Spotkanie z piosenką
październik ziemniaka
ogniskowy przy ognisku
za
kościołem
listopad
Koncert Jesienny
MOK
Piosenka harcerska
jest dobra na
wszystko
lutyHarcerskie RodowodyPodawana Poprzez opracowaną
grudzień
Druhowie wpisani w
luty/ grudzień
na bieżąco ankietę i spotkania
historię Mosińskiego
pragniemy dotrzeć do
Harcerstwa
Tych wszystkich, co
tworzyli historię
ZHP.
Podsumowaniem
zadania ma być
album, zawierający
biogramy
instruktorów wraz ze
zdjęciami.
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GABINET
LARYNGOLOGICZNY
lek. med. Krystyna Sieradzka
Puszczykowo,
ul. Powstańców Wlkp. 7a
przyjmuje: pon. środy
godz. 17.00–18.00
tel. 061 819 43 94
602 330 065

GABINET
NEUROLOGICZNO - PSYCHIATRYCZNY
Jadwiga Krawiec
specjalista neurolog i psychiatra
tel. 605 238 290

Ryszard Krawiec
specjalista neurolog i radiolog
tel. 603 638 819

Przyjęcia: środy godz. 16.00

Mosina, Dworcowa 3 ( budynek Przychodni)
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

SPECJALISTA PSYCHIATRA
lek. med. Antonina Zięba
leczenie nerwic, depresji, psychoz,
rozmowy terapeutyczne
(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)

SPECJALISTA PEDIATRA
lek. med. Albin Zięba
przyjęcia w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
wizyty domowe zgłaszać od 7.00 do 19.00

Puszczykowo, ul. Słoneczna 7
tel. 061 813 31 47

Gabinet Stomatologiczny
Lek. stomatolog A. Wachowiak

Leczenie dorosłych
i dzieci, protetyka
Mosina, ul. Marcinkowskiego 13
przyjmuje: wtorki, czwartki,
piątki w godz. 16.00 – 20.00
tel. 061 8191 694, 696 803 988

• Leczenie dorosłych i dzieci

Przyjmuje:
poniedziałki
16.00 – 20.00
wtorki
16.00 – 20.00
czwartki
16.00 – 20.00
Wizyty przedpołudniowe
po uzgodnieniu telefonicznym.

• Usuwanie zębów
• Laser biostymulujący
• Rentgen zębowy
• Protetyka
* protezy
* mosty
* korony

Mosina, ul. Jarzynowa 11 (boczna od Leszczyńskiej)
tel. 061 8136 116, tel. kom. 0604 48 94 28
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Akumulatory
sprzedaż
ocena
naprawa
Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322
CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

"Tani ciuch"
Nowo otwarty
sklep odzieży
używanej
zaprasza.

Mosina
ul. Poznańska 13
Myjnia Samochodowa

Puszczykowo, ul. Podgórna 10, tel. 061 81-94-380

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB
– Tynki i elewacyjne farby akrylowe, silikonowe, silikatowe
– Doskonałe farby wewnętrzne: akrylowe lateksowe, krzemianowe
– Materiały do dociepleń budynków
– Elementy zdobienia elewacji

Czynne: pn-pt: 8.00 - 16.30, sob. 8.00-12.00

ELEWACJE TO NASZA SPECJALNOŚĆ
SPRZEDAŻ WĘGLA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
DOWÓZ GRATIS
POWYŻEJ JEDNEJ TONY WĘGLA
NA TERENIE KÓRNIKA I MOSINY
RATY NA WĘGIEL, ATRAKCYJNE CENY
TEL. 061 878 87 32
SKUP ZŁOMU STALOWEGO I KOLOROWEGO
DYSPONUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM
PO ODBIÓR ZŁOMU
ZŁOM PŁATNY GOTÓWKĄ
OFERUJEMY TAKŻE
HURTOWĄ I DETALICZNĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO
TEL. 0606 833 000
BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00-16.00 I W SOBOTY OD 8.00-14.00
CZAPURY UL. KRĘTA 12

Kosmetyka Samochodowa
Wymiana Oleju, Filtry
Mechanika Samochodowa
Akumulatory, przy zakupie 10% rabatu

Nowo otwarty punkt zaprasza
Mosina, ul. Krasickiego 2
poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
sobota 8.00-014.00

tel. 061 8137-309

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie
Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Sufity podwieszanie
Układanie wykładzin, płytki

Produkcja i Montaż

w branży od 1992 r.

• roletki materiałowe - montaż
bez wiercenia (wolnowiszące lub
w kasetkach)
• moskitiery (rolowane i ramkowe)
• verticale, markizy
• rolety zewnętrzne
PPHU JUNI TECH JERZY NIEMIER
dojazd i wycena gratis

tel. 061 819 02 91 KÓRNIK
tel. kom. 0 604 457 724
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DREWNO
opałowe - kominkowe
WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

miał - groszek
orzech - kostka

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

PROMOCJA CENOWA !!!
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

SKUP

samochodów
do 5 tys. zł.
gotówka,
umowa od ręki.

Tel. 798 827 337

STONEPOL USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Mariusz Gwarek
Brukarstwo

Tani granit
Projektowanie
terenów zielonych

– sporządzanie map do celów geodezyjnych i projektowych
– mapy zasadnicze
– tyczenie narożników budynków
– inwentaryzacje powykonawcze
(budynków, wody, kanalizacji, prądu, gazu)

Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

Aleksandra Czuryło – Geodeta uprawniony
ul. Łąkowa 16, 62-050 Mosina
kom. 0793 560 333
e-mail: czurylo@gmail.com

62-050 Mosina, Krosno, ul. Polna 63a
ARPEX
507 084 724; 507 084 726, tel./fax 061 819 19 25

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH I BIUROWYCH
Ceny producenta
Sklep oferuje meble pod wymiar

– Meble kuchenne
– Szafy wolnostojące, wnękowe – zabudowa
– Sprzęt AGD pod zabudowy – Amica, Ariston,
Zanusi, Bosh, Whirlpool, Electrolux

Raty
bez
żyrantów

Sklep firmowy – Luboń, ul. Paderewskiego 18 (na przeciw Pajo)
tel. 061 819 89 25; 501 690 669

U B E Z P I E C Z E N I A:
- na życie indywidualne oraz grupowe

- emerytalne
- II filar
- majątkowe
- turystyczne
- firm
- komunikacyjne
- zdrowotne indywidualne oraz grupowe

TEL. 600 301 620
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Szybko,
tanio,
bezpiecznie!
Dla stałych
klientów
zniżka!
Biuro Rachunkowe
Honorata Filipiak
Zapraszamy wszystkich
dotychczasowych i nowych klientów
do sporządzenia rozliczenia rocznego
PIT za 2008 r. w naszym biurze.
W związku ze zmianą adresu
prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem

tel. 504-832-878

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Jerzy Boruczkowski – Halina Boruczkowska
62-050 Mosina, ul. Pożegowska 30
Tel. 061 813 26 70; kom. 0 603 595 700

B I U R O R AC H U N KOW E
62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13
0-61 893 83 77, 0-602 649 793

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
• Prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów
• Prowadzenia ewidencji przychodów - ryczałt
• Rozliczenia podatkowe PIT
• Kadry i płace
• Rozliczenia ZUS
• Sporządzanie wniosków na kapitał początkowy

BIURO CZYNNE
Od poniedziałku do piątku w godz. 17-19

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie

BIURO POSIADA LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99

BIURO RACHUNKOWE
Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

mgr inż. Marzena Giera

profesjonalna
obsługa
księgowa firm
62-050 Mosina, ul. Norwida 6
tel. 061 819 11 10, 600 82 44 68
Czynne od 17 do 20

CATERING dla 2000 os.
- Posiłki dla Firm
- Kompleksowa obsługa imprez
- Firma wyróżniona w konkursie “SREBRNEGO WIDELCA”
- Wypożyczalnia zastawy stołowej (kwadratowa, okrągła)
- Rok założenia 1993
- Siedziba Firmy Puszczykowo

tel: 608 867 637

34

OGŁOSZENIA DROBNE
WYNAJMĘ lokal o pow. 28 m. kw. na przeciwko NETTO w Mosinie (studio foto). Tel.
061/ 8191703
SPRZEDAM rury 100 - 6 metrowe, plastikowe,
niemieckie Rechau. Mosina, tel. 509 811 706
WIĘŹBA dachowa, konstrukcje drewniane, domki ogrodowe, tarasy. Tel. kom. 0 784 769 364
PROFESJONALNY montaż okien dachowych np. firmy VELUX, zakładanie rolet wewnętrznych i zewnętrznych oraz krycie papą
termozgrzewalną. Tanio, szybko, solidnie.
Tel 505 330 310

ELEKTRONIKA – ELEKTRYKA
■ ELEKTROINSTALACJE – Remonty – Pomiary – Inwestycje
■ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
■ ANTENY – Cyfra + Polsat – indywidualne, zbiorcze
■ SERWIS RTV – Nagłośnienia i inne
■ BRAMY – Bramofony, domofony
■ ALARMY 24h, Kamery CCVT
■ PILOTY, kable, baterie, płyty CD, CD-RW, akcesoria

Lokal został przeniesiony z ul. Poznańskiej 14
na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej. 9, tel. 601 747 189
Jesteśmy z Państwem już 17 lat

OKNA Z PCV
Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery
REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

DEPAW

62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73
tel./fax 061 813-39-86, 0-660-532-476

“Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”
Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec

ZAKŁAD KRAWIECKI

lodówki, pralki, zmywarki,
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,
chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,
Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)
tel. 698 717 601
Bezpłatny kupon ogłoszeniowy
treść ogłoszenia: ............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki przy ul. Topolowej 1.

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
tel. 061 893 84 55, tel. kom. 0 608 865 372
Poniedziałek - piątek 16.00 - 19.00
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62-050 Mosina, ul. Topolowa 1
tel. 0-61 898 10 59
kom. 605 521 059, 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO
Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna), Jolanta Szymczak (sekretarz).
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Klara Krzewińska, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do
skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

36

