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Bliźniaczy buk
Mija piąta rocznica śmierci polskiego Papieża Jana Pawła II. Jak co roku 2 kwietnia mieszkańcy obu gmin złożą
kwiaty, wezmą udział w uroczystej mszy św., będą modlić się za duszę największego Polaka.
Z tej okazji chciałabym przypomnieć o pewnej historii, którą usłyszałam w drodze powrotnej z pogrzebu Ojca
Świętego w Wadowicach w 2005 roku od mieszkańca Stryszawy, miejscowości położonej blisko Wadowic.
Mieszkańcem tym był konduktor pociągu, którym wracałam z Krakowa, Józef Kaliczak. Historię tą opublikowaliśmy już częściowo w reportażu z uroczystości pogrzebowych w Wadowicach, (pogrzeb jak wszyscy pamiętają odbywał się w Rzymie) w pierwszym numerze naszej gazety, która ukazała się 2 kwietnia 2007 roku.
Wracałam wieczorem 8 kwietnia 2005
roku, w dniu pogrzebu; na dworzec w Krakowie dotarłam w ostatniej chwili. Pociąg
już stał na peronie. Konduktor wagonu z
kuszetkami zaprosił mnie do środka i dowiedziawszy się, że wracam z Wadowic, z
pogrzebu Ojca Świętego z żalem wyznał:
- A ja proszę pani mieszkam niedaleko Wadowic w Stryszawie i nigdy nie mogłem
być na spotkaniu z Papieżem, kiedy pielgrzymował do Polski. Zawsze wtedy pracowałem, nawet dzisiaj, w dniu pogrzebu.
Gdy pociąg ruszył, konduktor Józef Kaliczak powiedział:
- Jest takie miejsce na ziemi, które Ojciec
Święty bardzo kochał. To osada zwana
Siwcówką w mojej wsi Stryszawa. Tam na
letnim wypoczynku spotykali się Prymas
Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński
z Janem Pawłem II. Siadali na wzgórzu
Miłosierdzia, pod rozłożystym bukiem,
wszędzie dookoła pełno było ubeków. A
pod drzewem Ojca Świętego i Kardynała
nie było widać. I podsłuch był niemożliwy. Górale dodatkowo pilnowali wzgórza, żeby dostojni goście mogli swobodnie rozmawiać. To drzewo rozpołowiło
się na dwie części, mieszkańcy uważają,
że wygląda jak dwóch braci. Ma splątane
konary i pęknięty pień.
Młodszym czytelnikom należy się wyjaśnienie: był to czas niesamowitego terroru

ze strony ówczesnych władz, a Kościół był
niezwykle inwigilowany i prześladowany.
Wzgórze Miłosierdzia
Rok później jeszcze raz pojechałam do
Wadowic, odwiedziłam też „Kalwarię
Zebrzydowską i Dróżki, którymi Ojciec
Święty chodził jako mały chłopiec ze
swoim ojcem po śmierci matki i później
jako ksiądz, kardynał i Papież”.
W Wadowicach czekał na mnie znajomy
konduktor ze Stryszawy, z którego gościnności w rodzinnym domu miałam skorzystać przez dwie doby.
Rano następnego dnia pan Kaliczak zabrał
mnie samochodem do Siwcówki. Stamtąd
poszliśmy polną drogą na wzgórze Miłosierdzia. Siąpił deszcz a nad górami wisiały ołowiane chmury. Młode listki drzew
błyszczały od deszczu. Miałam wrażenie,
że jest tak ciemno, jakby zapadał zmierzch.
Drzewo Ojca Świętego i prymasa Stefana
Wyszyńskiego, rozłożysty buk, pod którym mieszkańcy postawili pomnik, z daleka widoczne, majestatyczne, było jakby
centralnym punktem na tle całego wzgórza. Podeszliśmy bliżej, obeszłam drzewo
dookoła, szeroki pień wyrastający z ziemi,
na wysokości kilkudziesięciu centymetrów, rozpołowił się na dwie części, mocno
do siebie przylegające. Dalej każdy z pni
rozrastał się w oddzielne konary, żeby w
górze splątać się na nowo. Poprosiłam o

Wielkanoc
- Już każdy ból był ze mną
powiedział do ucha
wszystkie rzeczy paskudne
gęby nieżyczliwe
krew uparta co z rany potrafi biec ciurkiem
czas jak ogień
kiedy się głową chce potłuc o ścianę
rozpacz
i nagle wiara jak krzyżyk na stole
że śmierci wszystkie chude i nierozpaczliwe
Ks. Jan Twardowski

zrobienie zdjęcia drzewa, o którym górale
mówią: pęknięty buk. Pan Kaliczak zaczął
ustawiać aparat, a ja bezwiednie spojrzałam w niebo. W granatowych niemal
chmurach, nisko wiszących na kilka sekund utworzyła się idealnie okrągła dziura, przez którą wyjrzała cała kula słońca.
Trwało to dokładnie tyle czasu, ile potrzeba było na zrobienie zdjęcia. Pan Kaliczak
już nie zdążył tego zobaczyć.
Elżbieta Bylczyńska

Niech radość Świąt Wielkanocnych
napełni serca nadzieją i łaskami od Chrystusa
Zmartwychwstałego.
Zdrowych i wesołych Świąt życzy
Redakcja i wszyscy Reklamodawcy

aktualności
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Radosnych, pogodnych i pięknych
Świąt Wielkanocnych
życzy mieszkańcom

Radości, zdrowia i pogody ducha
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
życzy wszystkim mieszkańcom

Zofia Springer
burmistrz Mosiny

Małgorzata Ornoch- Tabędzka
burmistrz Puszczykowa

Mosina
Nowiny z gminy
Nowa linia na „Zawarcie”
W gminie Mosina funkcjonują nowe linie
autobusowe. Mieszkańcy Mieczewa, Radzewic, Rogalina, Rogalinka, Sasinowo i
Świątnik mogą łatwiej dotrzeć do Mosiny
oraz Puszczykowa. Koszty uruchomienia
nowej linii ponosi gmina Mosina. Aktualnie w gminnej kasie na komunikację
publiczną zarezerwowanych jest ponad
1,5 miliona zł.
- Rozkład jazdy został tak ułożony, aby
jak najwięcej mieszkańców mogło sko-

rzystać z komunikacji publicznej, mówi
burmistrz Mosiny Zofia Springer. - Autobusy, mimo iż w różnych godzinach będą
miały nieco inne trasy przejazdu, zawsze
dowiozą jednak pasażerów do centrum
Mosiny. Dzięki nowym kursom łatwiej
można dojeżdżać do szpitala i Liceum
Ogólnokształcącego w Puszczykowie.
Szczegółowe rozkłady jazdy można ściągnąć ze strony internetowej Urzędu Miasta
w Mosinie www.mosina.pl.

Biała Niedziela w Mosinie
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska zaprasza 18 kwietnia,
godz. 9.00 - 14.00 na Białą Niedzielę do
Mosińskiego Ośrodka Kultury. Będzie
można skorzystać z porad i konsultacji
lekarzy różnych specjalności m. in. alergologa, neurologa, porady psychologa
dotyczące wszelkich uzależnień. Bezpłatnie można też będzie zbadać sobie
poziom cukru i ciśnienie tętnicze. Dodat-

kowo porad będą udzielać farmaceuci,
pracownicy SANEPIDU. Honorowo będzie
można oddać krew, przeprowadzone zostaną pokazy ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy przed medycznej wraz
z instruktarzem. Więcej informacji na plakatach. Zapisy do lekarzy odbędą się w
dniach 12, 13, 14 kwietnia w godz. 14.00
- 17.00 pod numerem telefonu 604 - 782
– 804. J.S.

Bilet jednorazowy kosztuje 3,20 zł, ulgowy
jest o złotówkę tańszy. Można też wykupić
bilety miesięczne. Na trasie do 10 kilometrów cenę biletu normalnego skalkulowano na 47 zł (trasa powyżej 10 kilometrów
- 51 zł). Natomiast bilet miesięczny ulgowy
kosztuje 32 zł niezależnie od długości trasy.
Burmistrz Z. Springer zapewnia, że samorząd stara się poszerzać ofertę skierowaną do mieszkańców korzystających
z autobusów. Gmina przystąpiła m.in. do
porozumienia w sprawie utworzenia Poznańskiego Związku Komunikacyjnego.
Efektem finalnym tych działań ma być
tzw. bilet aglomeracyjny. Dzięki niemu
podróżny będzie mógł na jednym bilecie
podróżować np. z Mosiny przez Poznań
aż do Murowanej Gośliny. (red.)

Zapowiedzi
Powróćmy jak za dawnych lat…
Do 15 maja w Izbie Muzealnej w Mosinie
można oglądać wystawę zatytułowaną
„Powróćmy jak za dawnych lat...”.
Izba Muzealna (ul. Niezłomnych) czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 10:0015:00 oraz w niedziele, w godz. 10:0013:00.
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Wydarzenia
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie została podjęta uchwała przyznająca
najwyższe odznaczenie – Medal Rzeczypospolitej Mosinskiej Lucynie Smok z Rogalinka, (o której piszemy w dalszej części
numeru) i pośmiertnie Wincentemu Różańskiemu – poecie z Mosiny.
- W marcu władze Mosiny i Puszczykowa
wzięły udział w kongresie zorganizowanym w Poznaniu z okazji 20 lecia samorządów w Polsce. Dyskusje dotyczyły pracy
samorządów terytorialnych, przybył także

prezydent RP Lech Kaczyński. Ustawę o samorządzie terytorialnym Sejm RP przyjął
8 marca 1990 roku. Omówiono dorobek
samorządów i ich przyszłą rolę w systemie ustrojowym Polski. Przyznano także
wyróżnienia – Róże Franciszki Cegielskiej
najbardziej zasłużonym samorządowcom.
Uroczyste obchody rocznicy ustanowienia
samorządu planuje także Puszczykowo, 2
czerwca, w Bibliotece Miejskiej Centrum
Animacji Kultury odbędzie się sesja z
udziałem samorządowców, działających
w ciągu ostatnich 20 lat.
- Od maja do września w każdy weekend
Urząd Miejski w Mosinie będzie prowa-

dził stoisko promocyjne w Pałacu w Rogalinie. Jest to porozumienie z dyrekcją
Muzeum, które przez ostatnie dwa lata
było zamknięte.
- Program oszczędzania wody, ogrzewania
i energii elektrycznej to nowa koncepcja,
do której ma przystąpić Urząd w Mosinie
w celu lepszego gospodarowania gminnym pieniędzmi w jednostkach budżetowych. Propozycja oszczędzania zostanie
także skierowana do mieszkańców, poszczególne działania będą m.in. dotyczyć
sposobów zabezpieczania się przed niekontrolowanym ubytkiem, wody, ciepła i
niepotrzebnym użyciu energii.

Strażacy w akcji
Kilka dni strażacy ochotnicy z Mosiny, Nowinek i Pecnej wraz z kolegami z jednostki PSP z Mosiny, oraz kadetami ze Szkoły
Aspirantów PSP w Poznaniu walczyli z
wielką wodą, która napłynęła do Żabinka.
Powodem zagrożenia był kanał Szymanowo-Grzybno, którego wody gwałtownie
wezbrały 6 marca. Przybierająca woda dotarła do posesji zagrażając ich zalaniem.
Na miejsce wezwano strażaków, którzy
otoczyli zagrożone posesje wałem przeciwpowodziowym. Specjalistyczny sprzęt
przeciwpowodziowy znajduje się na wypo-

sażeniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że
strażacy do walki z wodą używają… wody.
Wał jest bowiem olbrzymim rękawem z
wytrzymałej tkaniny z zaworami. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wypełnia
się go wodą, która go obciąża i uniemożliwia zalanie chronionych terenów.
Najbardziej intensywne działania prowadzone były 6 i 7 marca. Strażacy m.in. udrażniali kanał, a także kruszyli lodowe zatory.
Akcja przyniosła skutek i woda wreszcie
opadła. Przez kolejne dwa dni strażacy mo-

Kwiecień w ICEO
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Świątnikach we współpracy z
OSP Radzewice i OSP Mosina zamierza
w kwietniu zrealizować bezpłatne seminarium poświęcone udzielaniu pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym. W
szkoleniach poruszane będą także tematy związane z zachowaniem się w sytua-

cjach zagrożenia życia.
Informacje na temat szkoleń oraz seminarium można uzyskać pod nr tel. 61 813
80 63 oraz 0505 918 611, email iceo66@
wp.pl oraz na stronach www.mosina.pl
i www.swiatniki.cba.pl . ICEO w Świątnikach czynne jest: pn-pt od 16.00 do
20.00, sob. od 14.00 do 18.00

Sezon turystyczny 2010
Urząd Miejski w Mosinie aktualizuje informacje dotyczące atrakcji turystycznych
oraz bazy noclegowej i gastronomicznej
w gminie. W związku z tym podmioty
świadczące usługi turystyczne (hotelarskie, gastronomiczne, przewozowe, przewodnickie, rekreacyjne, organizatorskie
itp.) na terenie gminy Mosina mogą przesłać (drogą elektroniczną lub pocztą)
informacje na temat swojej oferty wraz
cennikiem oraz zdjęciami.

Informacje należy przesłać na adres:
URZĄD MIEJSKI W MOSINIE, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, Pl. 20
Października 1, 62-050 Mosina lub drogą
elektroniczną: promocja@mosina.pl
Na informacji musi się też znaleźć wyrażenie zgody na zamieszczanie powyższych
informacji i zdjęć w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez Urząd
Miejski w Mosinie oraz na stronie
www.mosina.pl i www.gci.mosina.pl .

nitorowali teren i wreszcie 9 marca zapadła
decyzja o zakończeniu działań. Na miejscu
obecny był zastępca burmistrza Przemysław Pniewski. Dla ratowników przygotowano zaplecze socjalne oraz wyżywienie w
jednostce OSP Żabinko.

Zebranie
mieszkańców
Kwiecień jest kolejnym miesiącem, w którym odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectw i osiedli.. Podobnie jak w
lutym i marcu uczestniczyć w nich będzie
burmistrz Zofia Springer lub jej zastępcy –
Przemysław Pniewski i Sławomir Ratajczak.
W harmonogramie znajduje się także
nowy termin zebrania w Czapurach, które z powodów obiektywnych nie mogło
odbyć się w marcu.
Terminy kwietniowych zebrań:
7 kwietnia – Czapury (godz. 18.00)
12 kwietnia – Osiedle nr 1 (godz. 18.00)
13 kwietnia – Żabinko (godz. 18.00)
14 kwietnia – Radzewice (godz. 18.00)
15 kwietnia – Krosinko (godz. 18.00)
19 kwietnia – Osiedle nr 2 (godz. 18.00)
20 kwietnia – Daszewice (godz. 19.00)
23 kwietnia – Daszewice Stare (godz. 18.00)
26 kwietnia – Świątniki (godz. 19.00)
27 kwietnia – Baranówko, Sasinowo
(godz. 18.00)
28 kwietnia – Osiedle nr 3 (godz. 18.00)

wiadomości
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Zgłoś swojego Eleganta i Elegancika
Chociaż do Dni Mosiny, które w tym roku
odbędą się w dniach 21-23 maja pozostało jeszcze trochę czasu już dzisiaj można
zgłaszać kandydatów do konkursu Eleganta i Elegancika 2010. Zgłoszenia do
11 maja br. przyjmuje organizator tego
plebiscytu Mosiński Ośrodek Kultury.
Do konkursu Elegancik 2010 można zgłaszać dzieci w wieku 7-10 lat. Wszyscy rywalizować będą o ten prestiżowy tytuł 23
maja. Wiadomo, że jury pod uwagę bę-

dzie brało strój, śpiew, taniec. O wyborze
będą też decydowały wyniki konkurencji
prowadzonych na scenie.
Natomiast o statuetkę Eleganta 2010
rywalizować mogą jedynie pełnoletni
mieszkańcy gminy Mosina. Kandydat na
ten zaszczytny tytuł powinien być osobą
cieszącą się powszechnym szacunkiem,
kulturalną. Dodatkowymi atutami będą
zasługi i osiągnięcia na niwie artystycznej. Zgłoszenia Eleganta również przyj-

Rowerem po gminie Mosina
Krąg Instruktorski TWA „Elita”, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Mosinie zaprasza mieszkańców do udziału w 2 edycji rajdu rowerowego,
który odbędzie się dnia 24 kwietnia 2010 roku (sobota). Zbiórka uczestników, godz. 10.00 na parkingu
przy Mosińskim Ośrodku Kultury. W rajdzie mogą
wziąć udział amatorzy aktywnych form wypoczynku, rodziny, grupy zorganizowane, turyści indywidualni, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką
rodziców lub opiekunów. Trasa rajdu – „Łabędzi szlak
rowerowy”, który odcinkami prowadzi wzdłuż rzeki
Warty. Meta rajdu, na boisku w Gimnazjum w Rogalinie. Długość trasy około 20 km. Opłata startowa wynosi 3 złote od osoby. Wpłata
wpisowego w dniu rajdu, na starcie. Organizatorzy rajdu zapewniają okolicznościową
plakietkę, ciepły posiłek, dobry humor i wspaniałą pogodę. Zgłoszenie na rajd: drogą
mailową przedszkole4mosina@wp.pl, telefonicznie: 509284671 lub bezpośrednio na
starcie rajdu. Regulamin i zgłoszenie na rajd na stronie: www. twaelita.org
W imieniu organizatorów zaprasza - hm Danuta Białas

Dyrektor Zespołu Szkół
Od 1 kwietnia funkcję dyrektora Zespołu
Szkół w Krośnie pełni Grażyna Bartkowiak,
będąca dotychczas dyrektorem Szkoły
Podstawowej w tej miejscowości. W konkursie na to stanowisko oprócz G. Bartkowiak wziął udział kandydat spoza gminy.

Wybór nowego dyrektora związany był z
reorganizacją placówek oświatowych działających w Krośnie. 28 stycznia Rada Miejska podjęła bowiem uchwałę powołującą
w Krośnie Przedszkole i Zespół Szkół, w
którego skład wchodzi SP i przedszkole.

Szanowna Redakcjo!
Chciałbym zadać pytanie do burmistrza Puszczykowa. Jestem
mieszkańcem Mosiny i do pracy codziennie jeżdżę samochodem. Od czasu, gdy z Mosiny w stronę Puszczykówka jeździ
się wyasfaltowaną ulicą Rzeczypospolitej Mosińskiej, powstał
dogodny skrót omijający zatłoczone ulice centrum i główną drogę łączącą nas z Poznaniem. Istnieje tylko mały dotąd
nie utwardzony fragment ulicy 3 Maja, od przejazdu kolejowego do ulicy Dąbrowskiego. Słyszałem o dofinansowaniu
Puszczykowa w ramach WRPO na remonty ulic. Może udałoby się wygospodarować trochę i za resztę utwardzić choćby
kostką brukową te 200m dotąd wyboistej bardzo nieprzejezdnej drogi?
Z poważaniem Mariusz Nowak

mowane będą do 11 maja, jednak wybory odbędą się w sobotę 22 maja.
Oczywiście wybory Eleganta i Elegancika
nie będą jedynymi punktami programu
Dni Mosiny. Wiadomo już, że na scenie
zobaczymy takie zespoły i wykonawców
jak: Armia, Szymon Wydra, Carpe Diem,
Babylon, Irena Jarocka, kabaret Nowaki,
buster gang, Orkiestrę reprezentacyjną
Wojsk Lądowych oraz wielu innych.

Nieczynna
biblioteka

Filia Mosińskiej Biblioteki Publicznej w
Wiórku zmienia swoją siedzibę i przenosi się do nowej świetlicy wielofunkcyjnej
w Czapurach. W związku z tym biblioteka od 22 marca jest nieczynna aż do
odwołania. Czytelnicy mogą korzystać z
księgozbiorów pozostałych placówek: Biblioteki w Mosinie (ul. Dworcowa 4), Filii
w Daszewicach (budynek szkoły) oraz Filii
w Rogalinku (budynek szkoły).

Oceń projekt
rewitalizacji
W budynku Urzędu Miejskiego można
oglądać projekty zgłoszone na konkurs
rewitalizacji Rynku w Mosinie. Wszyscy
chętni będą mogli zgłaszać też swoje
opinie na temat prezentowanych prac.
Służyć temu będą specjalne ankiety wyłożone w holu Urzędu, gdzie wystawiane
są prace koncepcyjne rewitalizacji.

Listy
do redakcji

Szanowna Redakcjo!
W marcu br. byłem pacjentem oddziału urologii szpitala
w Puszczykowie, którego ordynatorem jest doktor Kazimierz
Wysocki. Za pośrednictwem Gazety Mosinsko- Puszczykowskiej, chcę złożyć z głębi serca płynące słowa podziękowania
na ręce Pana ordynatora. Dla całego personelu medycznego,
pielęgniarek, lekarzy za pomoc i wsparcie, okazaną dobroć
i fachową opiekę medyczną. Mój pobyt w tym szpitalu będę
wspominał dobrze tylko dlatego, że byłem w rękach fachowców z dużym doświadczeniem, sercem i poświęceniem oddających się swojej pracy. Za wszystko DZIĘKUJĘ .
Czesław Chudak z Jarocina

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska

Drużyna, ul. Powstańców Wlkp. 47
62-050 Mosina, tel. 061 813-26-13
www.irjaza.pl e-mail: irjaza@irjaza.pl

P.H.U.

polecamy systemy nawadniania kropelkowego
i zraszającego na pola i ogrody
• taśmy kroplujące

• kroplowniki, zraszacze, zawory

• linie kroplujące
• skrzynki do elektrozaworów

• złączki do linii

• opaski, rozdzielacze
• złączki gwintowane PP
• torf

• złączki do taśm
zraszacze wynurz
alne od 20 zł

• nawóz

• kora
• drzewka i krzewy ozdobne oraz owocowe
• pompy ogrodowe i hydrofory
• artykuły wod-kan i c.o.

Zapraszamy: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00
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Alleluja!
Wielkanoc- najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. To
wyjątkowy czas radości ze zwycięstwa życia nad śmiercią, ale także
generalne porządki, malowanie jajek, biesiadowanie. Tradycje
wielkanocne są nam bardzo bliskie i wydawałoby się, że dobrze
znane, ale czy potrafimy przeżyć te święta zgodnie z nimi?
Obrzędy wielkanocne
Obchodzony w Wielki Poniedziałek śmigus dyngus, dekorowanie i święcenie koszyczków czy malowanie jaj to najgłębiej zakorzenione i najbardziej znane od pokoleń zwyczaje.
Przy okazji tych świąt warto jednak w gronie najbliższych przypomnieć sobie zapomniane tradycje, które stanowią przecież
naszą narodową spuściznę. Na uwagę zasługuje chociażby obchodzony niegdyś w Wielką Środę zwyczaj topienia Judasza wielkiej kukły wykonanej ze słomy i starych ubrań. Bardzo interesująca jest również tradycja grzebania, czyli wylewania żuru,
kultywowana podczas ostatnich dwóch dni postu. Wieszanie
śledzia z kolei polegało na przybijaniu ryby do drzewa. W ten
sposób karano ją za to, że przez sześć niedziel wyganiała z jadłospisu mięso. Bardzo ciekawym zwyczajem było obmywanie w
Wielką Sobotę twarzy w wodzie pozostałej po ugotowaniu jaj
na święconkę. Miało to zapewnić wspaniały wygląd i zlikwidować wszelkie mankamenty urody. Z Wielką Niedzielą także wiąże się wiele zapomnianych obrzędów, m.in. poranny huk petard
i dźwięk dzwonów miały obudzić śpiących rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Z kolei lany poniedziałek, czyli święto lejka, to zabawa, dzięki której zmoczone
panny miały większe szanse na zamążpójście. Od oblewania
można było się wykupić pisanką - stąd każda panna się starała,
aby jej kraszanka była najpiękniejsza.
Malowane jajka
Pisanki to prastary, magiczny symbol wiosny, zwycięstwa światła
nad chłodem i ciemnością, przebudzenie do życia. Bez nich wiele
osób nie wyobraża sobie świąt Wielkiej Nocy. Szczególnie dzieci, dla których tradycję malowania jaj porównać można jedynie z
ubieraniem bożonarodzeniowego drzewka. Zwyczaj malowania
jajek w polskiej obrzędowości sięga dalekiej przeszłości. Jak na
to wskazują materiały archeologiczne pisanka posiadała w przeszłości wyraźne powiązania z magią oraz pierwotnymi wierzeniami Słowian. Odgrywała znaczną rolę jako symbol płodności,
symbol utajonego i odradzającego się życia. U wielu ludów na

różnych kontynentach
jajka używano w magii
leczniczej i oczyszczającej, często wykorzystywano do rozmaitych zabiegów służących
ochronie człowieka przed złem oraz we wszelkich rytuałach mających na celu wyzwolenie lub wzmocnienie sił witalnych. Jajko
odgrywa ważną rolę w wierzeniach religijnych jako symbol zmartwychwstania. W niektórych grobowcach antycznych umieszczano posążki Dionizosa trzymającego w dłoni jajko oznaczające
powrót do życia, wkładano jajka do grobowców egipskich i katakumb rzymskich. Jajka ozdobione jedno lub wielobarwnym
deseniem, naniesionym na jednolite tło, nazywa się pisankami.
Znane są jeszcze rysowanki, skrobanki, nalepianki i wyklejanki.
Najbardziej rozpowszechniona w polszczyźnie ogólnej jest nazwa
pisanka, którą określa się dziś każde zdobione jajko, bez względu
na rodzaj zastosowanej techniki.
Najpiękniejsza święconka
Śniadanie spędzone w rodzinnym gronie to z pewnością jeden z
najbardziej uroczystych wielkanocnych momentów. Nie sposób
jednak wyobrazić go sobie bez święconki, czyli błogosławionych przez kapłana w Wielką Sobotę tradycyjnych potraw.
Symbolika święconych potraw:
* chleb- jest symbolem Chrystusa jako chleba życia, dostatku
* baranek- symbol Jezusa Zmartwychwstałego, pokory i łagodności
* wędlina- oznacza dostatek i zamożność
* sól- symbolizuje przymierze zawarte między Bogiem, a człowiekiem, trwałość i nieśmiertelność
* pieprz- jest symbolem męki Chrystusa
* jajka- to początek, nowe życie, zmartwychwstanie
* ser- jest symbolem przyjaźni między człowiekiem, a zwierzętami domowymi
* chrzan- symbol cierpień Chrystusa
* ciasto- oznacza umiejętności, doskonałość
Elena Cieleńska

Szanowni Państwo!
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmocnienia ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
W imieniu Zarządu i wszystkich członków stowarzyszenia
prezes - Jolanta Szymczak

pomoc
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Po ludzku trudno to zrozumieć
To niesamowite, co dzieje się w Mosinie w
ostatnich tygodniach. Dla Mikołaja Stelmacha, który cierpi na raka kości ludzie (młodzi, starsi i dzieci) robią, co tylko mogą,
jedni organizują akcje charytatywne, inni
do puszek zbierają pieniądze, jeszcze inni
– także ci, którzy Mikołaja wcale nie znają modlą się za jego uzdrowienie. Mikołaj
wyjechał z ojcem do Chicago na badania
i ewentualne leczenie, ponieważ pojawiła
się nadzieja na uratowanie nogi. W Polsce
lekarze orzekli, że konieczna jest amputacja. Na kilka dni przed zamknięciem gazety
rozmawiałam telefonicznie z panem Andrzejem Stelmachem, ojcem Mikołaja.
- Dla Mikołaja potwierdzenie w USA konieczności amputacji było szokiem. Tym
bardziej, że musi być głębokie „wyłuszczenie”, czyli nie będzie tzw. kikuta, który
pozwoliłby na założenie protezy. Amerykanie może by jeszcze coś wymyślili, ale u
nas takich protez nie ma. Gdyby chociaż
była to amputacja w kolanie, byłaby szansa na chodzenie w protezie. O amputacji
zadecydował ortopeda, po dokładnym
badaniu, który twierdzi, że obecnie choroba mocno się posunęła. Może gdybyśmy wcześniej przyjechali do Chicago,
noga byłaby do uratowania.
Nie poddajemy się, prowadzone są jeszcze badania, które niosą pewną nadzieję, modlimy się, wszystko teraz w rękach
Boga… Niewiarygodne jest to, że nawet
ludzie w USA modlą się za Mikołaja, wie-

my o tym, co dzieje się w Mosinie, po ludzku trudno to zrozumieć. Jak się patrzy na
stronę internetową, okazuje się, że inni
takich wyników nie mieli przez dwa lata,
a nasza strona istnieje dopiero dwa tygodnie. Po coś Pan Bóg nas ze sobą nawzajem jednoczy…Angażują się także ludzie
z Francji, Niemiec i innych krajów.
Mikołaj w Chicago mieszka z ojcem w
domu, w którym pokój wynajęła im fundacja, warunki są dobre, odwiedzają ich
znajomi, Andrzej Stelmach jest pełen
nadziei, uważa, że droga, którą los im wytyczył dokądś prowadzi i tylko sam Bóg
wie, dlaczego dźwigają ten Krzyż.
Artyści Mikołajowi
Okazją do okazania serca i solidarności z
19-letnim Mikołajem będzie koncert charytatywny, który rozpocznie się 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 18.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Wystąpią: Carlos Ramirez – gitara klasyczna, zespół wokalny „My” pod dyrekcją Danuty Nowak – Połczyńskiej, Paweł Stachowiak – jazz, Duet Magnus – jazz i soul.
O tym jak mieszkańcy zaangażowali się
świadczy to, że na licytację przewidziano
wiele ciekawych przedmiotów, m.in.: miecze samurajskie, sofy, obrazy, ikony, grafiki, biżuteria, koszulki, w których żegnano
Mikołaja na lotnisku, serwety richelieu,
przedmioty artystyczne, płyty, naczynia
tupperware. Będą też ciasta, sernik na 30
jajach razem z blachą, obiady w restaura-

Krajobraz po zimie
Tegoroczna zima dała się ostro we znaki
wszystkim zarządcom dróg. Ucierpiały zarówno drogi o utwardzonej nawierzchni
jak i gruntowe. Jak podliczono w Urzędzie
Miejskim w Mosinie akcja zima 2009/10
kosztowała gminę około 377 tys. zł.
W gminie Mosina drogowcy do załatania
podziurawionych przez zimę nawierzchni
bitumicznych zużyli około 9 ton masy do
wbudowywania „na zimno”. Pozwoliło to
na zlikwidowanie największych dziur. Jednak łatanie na zimno nie jest wystarczające. Poprawia ono wprawdzie sytuację
kierowców i rowerzystów, jednak nie jest
rozwiązaniem docelowym. Od kwietnia
na ulicach gminy pracują już ekipy stosujące metodę na gorąco. Ułożą oni około
500 m. kw. nawierzchni asfaltowej.
Wiosną na drogach gruntowych pracują także równiarki. W tym roku zapla-

nowano, iż poprawią one stan dróg o
powierzchni 1,1 miliona m. kw. Prace te
pochłoną z budżetu miejskiego około
420 tysięcy złotych.
Po zimie na utwardzonych ulicach pozostały też tony piasku używanego do walki
ze śniegiem. Teraz nadszedł czas, aby go
usunąć. Do akcji mogą też włączyć się
mieszkańcy, którzy powinni zmieść piasek z chodników i zebrać go w pryzmy
przy krawężnikach. Wtedy firmy dysponujące sprzętem mechanicznym będą
go mogły łatwiej usunąć. Ekipy zamiatające starają się usunąć piasek do świąt.
Wszystko zależy jednak od tego czy tych
planów nie pokrzyżuje aura.
Na ulicach gminy pracuje też inna firma
zajmująca się oczyszczaniem wpustów
kanalizacji deszczowej popularnie zwanych gulikami.

cji, wizyta u fryzjera, kosmetyczki, bilety do kina,
karnet półroczny
na basen, wymiana kół zimowych
na letnie, poroże
jelenia i byka, parostki kozła sarny,
prosiak i kura.
Na koniec przybędzie Mateusz, którego mieszkańcy
wspierali trzy lata temu w chorobie na
białaczkę, i który dzisiaj jest zdrowy. On
sam wtedy też nie mógł być na koncercie,
był zbyt chory, ale jego mama przyniosła
misia, którego trzykrotnie licytowano za
kwotę 500 zł.
- Miś wrócił do Mateusza, ludzie wychodzili zapłakani, nie było nikogo, kto by nie
płakał. Ludzie pomogli a dziecko wróciło
do życia, mówi organizatorka tej akcji
Anna Kędziora, która podjęła się także
pomocy w organizacji koncertu dla Mikołaja, 10 kwietnia.
Mikołajowi można pomóc przekazując
darowiznę na konto:
Fundacja „Podaruj Mi Życie”
ul. Chrzanowskiego 45/1, 80-278 Gdańsk
(KRS 0000114641)
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdańsku,
Nr konta: 27 1050 1764 1000 0022 6737 6412

Z dopiskiem MIKOŁAJ STELMACH
Elżbieta Bylczyńska

Alarmowe
telefony
Mosińscy policjanci mają nowy czynny
całą dobę numer telefonu 0500 107 120.
Telefon przekazał policjantom mosiński
samorząd, aby ułatwić mieszkańcom kontakt z funkcjonariuszami policji. Nowym
numerem dysponuje także Straż Miejska.
Na 0501 467 312 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 22
oraz w soboty w godzinach 9 – 21.
Numery alarmowe w Mosinie: STRAŻ
MIEJSKA - patrol tel. 0501 467 312, komenda 061 8197 855
KOMISARIAT POLICJI MOSINA czynny 24
godziny – tel. 0500 107 120, komenda
061 841 48 30, 061 841 48 32

aktualności
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Awantura o drogę – Magistrat wyjaśnia
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez Rady Miast
i Gmin dokładnie precyzują, co na danej
nieruchomości może zostać wybudowane, którędy biegnie droga, jaka musi być
jej szerokość, itp. Właściciel nieruchomości, który zamierza cokolwiek budować
na takiej działce musi się więc dokładnie
dostosować do wizji planistów. Niestety w
gminie Mosina, podobnie zresztą jak we
wszystkich gminach w naszym kraju, takimi planami nie są objęte wszystkie tereny. Osoby, chcące np. rozpocząć budowę
domu na terenie, na którym nie obowiązuje mpzp występują wówczas o tzw. warunki zabudowy, które wydaje gmina.
Z doświadczeń minionych lat wynika, że
niektórzy właściciele gruntów mają przeświadczenie, że złożenie przez nich wniosku o wydanie warunków zabudowy jest
jednoznaczne z jego uzyskaniem. Niestety rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, a odmowa często traktowana jest
przez wnioskodawców jako… zemsta
urzędników. Tymczasem ten tryb uzyski-

wania pozwolenia na budowę powinno
się traktować, jako coś awaryjnego, wydawanego przez gminę w szczególnych
przypadkach, a nie, jako „normalkę”.
- Jednym z takich przypadków jest teren
w Krajkowie – mówi Zofia Springer, burmistrz Mosiny. – Właściciel nieruchomości
leżącej na terenie nieobjętym mpzp chciał
podzielić ją na mniejsze działki, na których
miały powstać domy mieszkalne. Niestety
teren ten nie spełnia obecnie warunków
do wydania pozytywnej decyzji w kwestii
podziałowej, a tym samym nie można tam
rozpocząć budowy domów. Bynajmniej nie
jest to jednak żadna złośliwość urzędników.
Po prostu wniosek nie spełnia wymogów i
dlatego nie otrzymał pozytywnej opinii.
Gdybyśmy wydawali warunki zabudowy
każdemu, kto o nie wnosi nie bylibyśmy w
stanie w ogóle zapanować nad porządkiem
architektonicznym w naszej gminie.
Właściciel nieruchomości uznał jednak,
że odmowa jest niczym nieuzasadniona,
a urzędnicy utrudniają mu podział i napisał zażalenia do Samorządowego Kole-

gium Odwoławczego.
Kilka dni temu SKO wydało postanowienie
utrzymujące w mocy postanowienie gminy.
Kolejnym warunkiem, którego nie spełnia
owa nieruchomość jest szerokość drogi.
- W gminie Mosina założyliśmy, że drogi dojazdowe dla terenów nowych, czyli
nieobjętych mpzp muszą mieć minimum
10 metrów szerokości – wyjaśnia Z. Springer. - Chodzi o zarezerwowanie terenu zapewniającego w przyszłości budowę odpowiednio szerokiej jezdni i chodników.
Tymczasem wzdłuż tych nieruchomości
droga ma szerokość od 5 do7 metrów.
Gminy nie stać na wykupienie ziemi (jak to
sugeruje wnioskodawca) na spełnienie zakładanych parametrów. W ubiegłym roku
Gmina Mosina wykupiła na drogi nieruchomości za ponad 500 000 złotych.
To właściciele nieruchomości powinni tak
zaplanować podziały, żeby zapewnić niezbędne parametry, m.in. drogi - twierdzą
władze (red.)

Puszczykowo otrzymało dotację na remont ulic
Miasto Puszczykowo otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie
1 402 122,03 zł na modernizację ciągu
drogowego w Puszczykowie. Konkretnie
rzecz ujmując są to ulice: Czernieckiego,
Studzienna i Jarosławska (ta ostatnia została już zmodernizowana przez miasto,
w związku z czym poniesione koszty zostaną nam zrefundowane).
Długość remontowanego odcinka wyniesie około 1555,6 metrów. W ramach

remontu przewidziano:
• ułożenie nowej warstwy ścieralnej o
grubości 3 cm z betonu masy SMA
• budowę prawostronnych chodników o
szerokości 1,5 m z kostki betonowej
• budowę zjazdów na posesję z kostki betonowej
• regulację wpustów kratek ściekowych i
włazów studni rewizyjnych.
Celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana krawężników,

Kronika policyjna Mosina
- 24 lutego zostały zatrzymane w Mieczewie osoby podejrzane o czerpanie korzyści
materialnych z nierządu. Wobec jednej z nich zastosowano dozór policyjny.
- W dniu 27 lutego, w godzinach przedpołudniowych, w Mosinie przy ul. kolejowej doszło
do znieważenia funkcjonariuszy Policji w Mosinie, zatrzymany używał gróźb karalnych.
- 27/28 lutego dokonano kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczego przy ul. Poznańskiej. Skradziono papierosy i pieniądze na łączną wartość 6.800 zł.
- Z 3 na 4 marca w Krosinku włamano się do samochodu marki Chrysler 300 C, z którego skradziono wyposażenie wnętrza pojazdu na kwotę 40 tys. zł.
- Z 10 na 14 marca w Rogalinie włamano się do restauracji „Pod dębami”, skąd skradziono alkohol, telefax i terminal do kart płatniczych.
- Z 10 na 11 marca, w Bolesławcu, z budynku w trakcie budowy ukradziono sprzęt AGD
wartości 10 tys. zł.
- Sześć tys. zł skradziono z mieszkania w Mosinie 12 marca, w godzinach przedpołudniowych.
- Z 12 na 13 marca w Mosinie dokonano krótkotrwałego użycia samochodu marki Citroen.
- 17 marca w Mosinie skradziono samochód marki Citroen Berlingo.
- 22 marca w Radzewicach zatrzymano 9 osób związanych z przestępstwami narkotykowymi, odkryto przy tym dużą plantację konopi indyjskich.

przebudowa istniejących chodników
oraz utwardzenie istniejących zjazdów
na posesję.
Projekt opracowany przez Urząd Miejski w Puszczykowie otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013. Sam wniosek został wysoko oceniony i znalazł się na 19
pozycji wśród całej pięćdziesiątki złożonych wniosków. (red.)

Kolektory
słoneczne
w Mosinie
8 kwietnia w Mosińskim Ośrodku Kultury
odbędzie się drugie już spotkanie informacyjne poświęcone możliwości instalacji
kolektorów słonecznych i uzyskania dofinansowania tej inwestycji. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19.00.
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Najpierw raport
Niektórzy mieszkańcy ul. Leszczyńskiej w Mosinie obawiają się powstania stacji paliw
ców nie miały na to wpływu. I tak zlecilibyśmy wnioskodawcy przygotowanie
tego dokumentu.
Gotowy raport będzie analizowany
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Obydwie instytucje wypowiedzą się czy planowana inwestycja nie
zagraża środowisku.
- Dalsze procedury uzależnione są od tych
opinii – mówi burmistrz Z. Springer. – Niewykluczone, że opinie nie pozwolą na sytuowanie w tym miejscu dystrybutora paliwa. Teraz tego jednak nie wiemy. (red.)

W Mosinie pojawiły się informacje, że przy
ulicy Leszczyńskiej w pobliżu myjni samochodowej ma powstać stacja benzynowa.
Sąsiedzi nie zgadzają się na tę lokalizację.
Protestują, bo obawiają się negatywnego
wpływu stacji na otoczenie.
- Jednak żadna decyzja w tej sprawie
jeszcze nie zapadła, wyjaśnia burmistrz
Mosiny Zofia Springer. - Wprawdzie właściciel nieruchomości, na której działa
myjnia wystąpił do gminy z wnioskiem o
możliwość instalacji dystrybutora jednak
Urząd nie wydał na razie decyzji. Każdy
właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza

może wystąpić z wnioskiem o jej rozszerzenie w tym przypadku chodziło o uruchomienie dystrybutora paliwa w pobliżu działającej już myjni samochodowej.
Jednak nie oznacza to, że taki dokument
otrzyma. W tym przypadku konieczne
jest przygotowanie przez inwestora tzw.
raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Urząd zalecił właśnie, aby wnioskodawca przygotował taki
raport. Chciałabym podkreślić, że takie są
po prostu procedury związane z wydaniem pozwolenia na uruchomienie inwestycji mającej tzw. wpływ na środowisko
naturalne. Protesty czy obawy mieszkań-

Prace na ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej
powinny zakończyć się do końca maja.
Pierwszy etap robót został sfinansowany z budżetu Gminy w 2009 roku. Teraz
drogowcy finansowani są ze środków zewnętrznych w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych 20082011 czyli budowy tzw. „schetynówek”.
Modernizacja ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej jest jednym z elementów budowy
nowych nawierzchni w rejonie Czarnokurza. W minionym roku rozpoczęły się prace
związane z budową zbiornika, który będzie gromadził wodę deszczową z okolicznych ulic. W związku z budową zbiornika
konieczna była likwidacja istniejącego tam

Drogowe inwestycje

Tradycja
Polskie Pieśni Pasyjne zaśpiewała 21 marca w Kościele p.w. MBW w Puszczykowie
Kapela Brodów z Węgajt. Anna i Witold
Brodowie, miłośnicy polskiej muzyki tradycyjnej działają od 1992 roku. W skład
repertuaru Kapeli wchodzą utwory religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej. Piękno pieśni nabożnych, oryginalne
brzmienia instrumentów, dawne maniery
wykonawcze, imponujący głos, wszystko
to złożyło się na wyjątkowy koncert. Słuchacze zostali niemal przeniesieni w dawne czasy, w dawną polską specyfikę – „co
wieś to inna pieśń”, a efekt najlepiej wyrażą słowa: „otóż pilnie posłuchajcie, w sercach waszych rozważajcie, a tak wiedzieć
będziecie, czego dawno pragniecie”.
Było to piękne, rzewne, pełne pietyzmu
pożegnanie Jezusa -za to przygotowanie do Wielkiego Tygodnia serdecznie
podziękował wykonawcom i parafianom
proboszcz Wojciech Pieprzyca. (red.)

placu pełniącego role boiska sportowego.
Gmina wyznaczyła jednak inne miejsce, w
którym powstanie obiekt sportowo-rekreacyjny. Nowe boisko zlokalizowane będzie
nieopodal budowanego zbiornika.
Kończą się prace projektowe związane z
budową drogi łączącej Krosno i Krosinko.
Chodzi o ulicę Piaskową w Krośnie i ulicę
Lipową w Krosinku. Po zakończeniu prac te
gruntowe obecnie drogi staną się arterią
łączącą dwie miejscowości. Dwukilometrowy odcinek będzie miał na całej długości obustronny chodnik i ścieżkę rowerową.

Ta ostatnia została zintegrowana ze ścieżką
przy ulicy Strzeleckiej w Krośnie.
Ekipy budujące ścieżkę rowerową z Drużyny od drogi na Borkowice aż do ulicy
Piaskowej w Krośnie także zbliżają się do
końca. Drogowcy wbudowali już tam
krawężniki i przygotowali podbudowę.
Niebawem na ścieżce położona zostanie
nawierzchnia asfaltowa.
Po zakończeniu prac droga połączy się ze
ścieżką w Krośnie i dalej z traktem wzdłuż
ulicy Leszczyńskiej. Dzięki temu zapewnione
zostanie bezpieczne połączenie z Mosiną.
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WWWDELICJUSZPL
Dystrybutor firmy

Firma Handlowo-Usługowa
Daniel Radosz
62-050 Mosina
ul. Sowiniecka 81
tel. 061 819 19 44
kom. 601 737 887

UÛYWANE
MEBLE
BELGIJSKIE
IÜHOLENDERSKIE
ULÜ$WORCOWAÜ
0USZCZYKOWO
TELÜÜÜ

oferuje:
• sprzęt RTV, Sat
• naziemna telewizja cyfrowa MPEG4
• piloty oryginalne i uniwersalne
• anteny, osprzęt elektryczny
• uchwyty LCD
• telefony komórkowe i doładowania
• tusze i tonery do drukarek

godziny otwarcia:
pon.-pt. 10.00 - 20.00
sob. 8.00 - 14.00

wiadomości
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IV Targi Edukacji i Pracy za nami
Targi Edukacji i Pracy w Mosinie to impreza organizowana cyklicznie przez Gminne Centrum Informacji.
W tym roku odbyła się, po raz czwarty, 11 marca. Jej celem było przedstawienie jak najszerszej oferty
edukacyjnej i związanej z rynkiem pracy dla mieszkańców Gminy Mosina i okolic. Warto zaznaczyć, że w
każdej edycji bierze udział ponad 30 wystawców - w większości z terenu Poznania, co świadczy o dużym
zainteresowaniu Targami i wrastającej popularności tej imprezy.
W tegorocznej edycji swoje stoiska wystawowe miały szkoły ponadgimnazjalne,
uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy,
agencje pośrednictwa pracy, placówki
szkoleniowo – doradcze oraz firmy, poszukujące pracowników i uczniów do nauki zawodu, co nas bardzo cieszy. Targom
towarzyszyły m.in. prezentacje multimedialne na stoiskach i na scenie, pokazy makijażu i projektowania strojów, które skupiły uwagę w sumie kilkuset osób, które
odwiedziły Targi. Dodatkowo w konkursie
zorganizowanym przez Gminne Centrum
Informacji można było wygrać wiele atrakcyjnych nagród, które ufundował BZ WBK i

Urząd Miejski w Mosinie.
Wśród zwiedzających znaleźli się uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół średnich,
tegoroczni maturzyści oraz osoby bezrobotne, zainteresowane zmianą pracy lub
podniesieniem kwalifikacji. W tym roku

szczególnie popularny okazał się blok
doradztwa zawodowego. Przy kilku stoiskach osoby odwiedzające miały okazję
porozmawiać ze specjalistami o wyborze
kierunku kształcenia, ścieżki zawodowej,
uzyskać kompleksowe informacje o szkoleniach, kursach, dotacjach.
Zarówno w relacjach wystawców, jak i
osób zwiedzających, Targom towarzyszyła
sympatyczna atmosfera i bardzo dobra organizacja oraz deklaracje, że w przyszłym
roku, na piątej jubileuszowej edycji pojawią się na pewno. Dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie w przygotowanie imprezy i zapraszamy za rok. K.A.

Wisienka na torcie
Z biegiem lat gitarowe przygody w Mosinie nabierają coraz większego rozmachu.
Jednym z dowodów na to jest zorganizowany 13 marca w Mosińskim Ośrodku
Kultury konkurs, nazwany Przeglądem
Kapel Gitarowych. Celem owego konkursu było wyłonienie przez jury dwóch
grup muzycznych, z których jedna wystąpi przed zespołem TSA na tegorocznych
Ogólnopolskich Dniach Artystycznych z
Gitarą, druga natomiast przed zespołem

Armia na obchodach Dni Mosiny. Pomysł
ciekawy i warty uwagi, ponieważ da szansę młodym i mało znanym zespołom na
wypromowanie się.
Cały konkurs trwał ponad pięć godzin,
podczas których wystąpiło 10 zespołów
– zarówno młodych, jak i mających kilka
lat muzycznego doświadczenia. Wygrana
była uzależniona od umiejętności zespołu, jego prezentacji na scenie oraz ciekawych kompozycji. Całość była oceniana
przez jury w składzie: Alicja Adamska,
Grzegorz Sterna,, Remigiusz Szuman, Paweł Stachowiak, Janusz Piątkowski i Paweł

Przybył. Ostatecznie zwyciężyły zespoły:
K=I=W=I (wystąpi przed TSA) oraz punkowy Bustergang, któremu przypadnie
zaszczyt zaprezentowania się przed Armią. Ponadto wśród wielu występujących
tamtego wieczoru grup wybrano dwóch
najlepszych instrumentalistów. Najlepszym basistą wybrany został Maciej Ratajczak z funkowego zespołu Manufaktura.
Natomiast podwójnym zwycięzcą mógł
czuć się wyróżniony przez jury gitarzysta
Jędrzej Wenecka, ponieważ jego zespół
K=I=W=I zdobył jedno z trofeów Przeglądu.
Podjęcie ostatecznych decyzji musiało
być dla jury twardym orzechem do zgryzienia, ponieważ ponad pięć godzin koncertowania mogło nieźle namieszać w
głowach. W pierwszej części koncertu dominowały mocniejsze brzmienia i szybsze
rytmy. Od normy odstawał lekko zespół
Transliner, który dzięki innemu podejściu
do muzyki mógł wydawać się jednym z
faworytów tego konkursu. W drugiej natomiast części koncertu usłyszeć można
było większą różnorodność stylistyczną.
Był tutaj funkowy zespół Manufaktura,
punkowy Bustergang oraz bluesowy Indianer. Ten ostatni zamykał całą stawkę,
ale można go uznać za swego rodzaju
„wisienkę na torcie”. Umilił on końcówkę
konkursu miłymi dźwiękami harmonijki
ustnej oraz damskiego wokalu. Dobrej gitary oraz sekcji rytmicznej również nie zabrakło. Wyróżnieni przez jury instrumen-

taliści z pewnością zasłużyli na nagrody
– zwłaszcza wyróżniający się swobodą gry
basista Maciej Ratajczak. Natomiast ostateczne decyzje jury odnośnie zwycięzców
Przeglądu mogły być z pozoru lekkim
zaskoczeniem. Na scenie występowało
bowiem parę zespołów prezentujących
lepszy warsztat muzyczny niż punkowy
Bustergang. Decyzję należy chyba tłumaczyć tym, że zespół ten najlepiej nadawał
się na występ przez grupą Armia – grupy
te są bowiem z tych samych muzycznych
światów. Mimo, iż Przegląd ów daje niesamowitą szansę młodym zespołom na
wypromowanie się, to chyba przez z góry

określone miejsce koncertowania potencjalnego zwycięzcy ostateczny werdykt
mógł wywołać lekki niedosyt. Nie pozostaje chyba nic innego, jak czekanie na
występy zwycięzców oraz życzenie im jak
najlepszego wykorzystania niesamowitej
okazji, jaką jest występ przed legendami
polskiej sceny rockowej.
Wojtek Czeski
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

Centrum Meblowe
Kórnik ul.Średzka 17a
zaprasza do zakupu mebli na dużej
powierzchni ekspozycyjnej - 1300m2

• Wypoczynki
• Meblościanki
• Meble systemowe
• Zestawy kuchenne
• Sypialnie

y
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Zap

Kredyty na dowód do 6 tys. zł.
ul. Dembowskiego 1
tel. 061 813 63 76

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

www.meblerejak.najnet.pl

Jesteśmy
producentem:
Zapraszamy
• mebli kuchennych
• mebli biurowych
pon-piąt 9.00 - 18,00
• szaf przesuwnych kontakt: 061 898 06 35 sobota 9.00 -13.00

reportaż
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Słońce w chmurzastym berecie
Właściwie dwa słońca, na dwóch różnych obrazkach: jedno ma na głowie berecik z chmurki, drugie czapeczkę.
I beret i czapka są bardzo niebieskie. Rzecz dzieje się w Rogalinku, i żeby było naprawdę niesamowicie – między dachami domów widać bociana lecącego z uśmiechniętym niemowlęciem w dziobie. No cóż wiosna…
Sylwia Taciak, bo to ona jest autorką tych
pięknych obrazków namalowała je w Pracowni Artystycznej pod Patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich,
którego prezesem jest Lucyna Smok. Do
pracowni w Rogalinku uczęszczają wszyscy, którzy są artystami amatorami, chcą
nimi zostać lub pragną namalować choć
jeden obraz w życiu. Rogalinek przyciągnął także wielu amatorów z Poznania. Pani
Lucyna Smok każdemu udzieli rady, odsłoni tajniki sztuki, pokieruje i poprowadzi,
począwszy od małego pędzelka, poprzez
farby, sztalugi i ramy. Zajmuje się tym z
wielkim powodzeniem od dziesięciu lat
– wyrażają to prace członków pracowni.
Kiedy wchodzi się do pracowni…
Żeby oddać atmosferę trzeba powiedzieć
tak: już na schodach, prowadzących do
pracowni można utknąć z powodu dębów
rogalińskich, które nie rosną tam oczywiście, ale fascynują z obrazów, wiszących
na ścianach. Mosinianie mieli okazję podziwiać je w ubiegłym roku na wystawie
w Miejskim Ośrodku Kultury (dziewiątej
dorocznej wystawie). Sama pracownia
to właściwie warsztat i jednocześnie wystawa z wszechobecnym zapachem farb
i terpentyny. Tylko w chwilach parzenia
kawy pachnie jak w domu, bo dba się tu
o wszystkie potrzeby swoich podopiecznych. Zdarzają się i tacy zapaleńcy, którzy
zaczynają rano o dziewiątej, a wychodzą
stąd o godzinie dwudziestej i później.
W pracowni
Artyści pochylają się nad sztalugami, na
chwilę odrywając tylko wzrok od pracy.
Sztuka pochłania ich bez reszty…
Na ścianach wiszą obrazy i ikony. Prace niedokończone umocowane są na sztalugach.
Pozostałe, którym zabrakło miejsca na
ścianach stoją na podłodze. Wzrok przyciąga wizerunek Jezusa z Całunu Turyńskiego,
inny niż ten znany, stonowany w kolorach,

raczej szarych, smutnych. Na sztalugach
stoi prawie już skończony obraz, w całkiem
innej tonacji. Mocne miejscami barwy
– pomarańcz, żółć i czerwień wydobywają
z wizerunku Chrystusa coś, co każe patrzeć
i… nie tylko patrzeć. Maluje go Wanda
Bartmińska, ceniona autorka znanych już
dobrze w Poznaniu (sprzedawanych w
księgarni Św. Wojciecha) obrazów i ikon.
Znana piosenkarka - Eleni, tam właśnie
zakupiła anioła pani Wandy, a teraz zamówiła wizerunek Matki Bożej, który
schnie na sztalugach, i który namalowała
dla niej Joanna Olejniczak.
Do pracy przy dużym stole zasiada Sylwia.
Zanim zabierze się do malowania, pokaże
mi swoje prace. Oglądamy je razem. Jestem
naprawdę zaskoczona i próbuję to wyrazić.
Świetnie jednak wyręcza mnie pracująca
przy sztalugach Joasia Olejniczak:
- Ja o Sylwii mówię zawsze, że jest to nasz
Nikifor nr 2.
Joanna Olejniczak pracuje nad obrazem
Czarnej Madonny, która pojedzie z nią latem do Medjugorie.
- Tam zostanie i ja będę do Niej przyjeżdżać. - wyjaśnia – Ludzie przywożą do
Medjugorie różne rzeczy z całego świata, więc postanowiłam i ja coś stworzyć.
Najpierw miała to być Matka Boża Medjugorska, ale potem pomyślałam, że namaluję naszą polską Czarną Madonnę i Ją
podaruję Chorwacji. Bardzo się cieszę, że
trafiłam do tej pracowni. Nadrabiam tutaj
czas, bo mogłabym się gdzieś uczyć, ale
nie wiem, jakie byłyby tego efekty. Lucyna jest świetnym nauczycielem - tak pięknie i cierpliwie tłumaczy, że wszystko jest
się w stanie namalować, nawet, jeśli się w
siebie nie wierzy. Trzeba tylko to kochać.
Moim marzeniem zawsze było malowanie portretów. Nie wiedziałam, że potrafię…Dzięki Lucynie, która służy pomocą.
Ale pani Lucyna nie zgadza się na słowo

pomoc.
- W momencie, kiedy pomagam malować
zamykam artyście świat, on sam musi dojść
do wszystkiego, ja tylko pokazuję krótszą
drogę do osiągnięcia danego efektu.
I jak twierdzi Joasia jest to najlepsza metoda nauki.
- Ja tutaj przechodzę swoją wyobraźnię,
wracam do domu zachwycona. Tutaj dostaje się coś, czego nigdzie się nie kupi, za
żadne pieniądze. To jest wielka radość, tu
dzieje się coś cudownego, a czas płynie
tak jak trzeba. Jestem przeszczęśliwa.
Zobacz, jaki to jest piękny portret
Jest ich wiele, autorstwa Lucyny Smok. Są
fascynujące. Jest także duży Anioł, portret
Jana Pawła II, pejzaże, kwiaty. Pani Lucyna pracowała w szkole w Rogalinku jako
nauczycielka a później jako dyrektor tej
szkoły. Teraz na emeryturze realizuje się
dalej jako nauczyciel – jest instruktorem
malarstwa. Jest bardzo ceniona, i za swoją twórczość, i za zaangażowanie w pracę
z ludźmi. Można powiedzieć, że tworzy
małą ojczyznę, która wygrywa z Poznaniem, przyciągając do Rogalinka poznaniaków. Wspaniała atmosfera do pracy,
prawdziwie rodzinne stosunki, przyjaźń
między członkami pracowni, humor, wycieczki, spotkania towarzyskie, wystawy,
plenery - to wszystko sprawia, że jest to
miejsce niezwykłe, magiczne i jak się okazuje przeszczęśliwe (dzięki Joasi Olejniczak
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możemy od dzisiaj wzbogacić współczesną polszczyznę o nowe słowo).
Warto dodać na zakończenie, że ci, którzy
chcą malować mogą zgłosić się do pani
Lucyny w każdej chwili, natomiast osoby,
które chciałyby ze sztuką obcować także
mogą odwiedzić pracownię w Rogalinku,
przy ul Kościelnej 3. (www.pracowniarogalinek.getphoto.net).
Na koniec Joanna przypomina:
- Koniecznie napisz to, co powiedziałaś
stając nade mną przy sztalugach.
-…
- Że mi zazdrościsz tej fascynacji tworzenia. Bo to właśnie najlepiej pokaże, co się
tutaj dzieje i ile się czerpie z malowania.
Elżbieta Bylczyńska

100 lat Harcerstwa
Skauting narodził
się na początku
XX wieku w głowie pewnego generała angielskiej
armii. Był to rzecz
jasna Robert Baden – Powell, człowiek wtedy już w sile wieku, z ogromnym
bagażem doświadczeń, dużą wiedzą o
świecie, ludziach, sposobach postępowania z młodym człowiekiem. Prawie w tym
samym czasie w głowie innego człowieka,
wiekiem o wiele młodszego roi się mnóstwo pomysłów, myśli i poszukiwań. Jest
to Andrzej Małkowski – Polak, którego
cechuje nie tyle typowe dla chłopców
„swędzenie mięśni’, ale „swędzenie umysłu”. Niczym człowieka renesansu trawi
go gorączka wiedzy i czynu. Lata szkoły
i studiów to czas jego intensywnego zaangażowania się w wielu młodzieżowych
organizacjach i stowarzyszeniach, takich
jak: Eleuteria, Eleusis, Zet, Strzelec, Sokół,
Czytelnia Akademicka, Polski Związek
Wojskowy, Kuźnica. Uczestniczy w ich
spotkaniach, ale poszukuje tej „jedynej”, która odpowiadałby jego ideałom.
Żadna z nich „nie wystarcza’ Andrzejowi Małkowskiemu, ponieważ mają zbyt
ograniczone horyzonty. Chciałby znaleźć
taką organizację, w której równie ważne
byłyby: abstynencja, ćwiczenia strzeleckie, literatura, wierność Ojczyźnie, gimnastyka. Chce takiej organizacji, która
ukształtowałaby dzielnego, mężnego,
trzeźwego, pracowitego i przyjaznego innym Polaka. A więc szuka. I wtedy w ręce
wpada mu książka wspomnianego już
Roberta Baden – Powella „Scouting for
boys”. Czyta ją zawzięcie, a legendarne
stało się później to, co napisał Aleksander
Kamiński, że tłumaczy ją obowiązkowo
jako karę za spóźnienie na zarzewiackie
ćwiczenia. Małkowski nie chce tłumaczyć
tego wprost, od razu przenosi skauting
na polski grunt. Nieprzytomny ze szczęścia mówi: „Walka o Niepodległość Polski plus skauting – to synteza!”
W ten sposób rusza lawina. We Lwowie
– polskim mieście i dalej prawie na całej
polskiej ziemi, choć pod zaborami, powstają drużyny harcerskie, pierwsze obozy, gazeta, rozkazy, zbiórki, kursy skautowe. To rewolucja, także obyczajowa. Dziś
harcerstwo w Mosinie, czy w Polsce to
już odwieczny element, a wtedy to była
absolutna nowość. Nowość, która zrodziła cudowne pokolenia, Olga – żona
Małkowskiego mówiła: skauting nie jest

czymś, co się robi na kursie czy zbiórkach,
to nowy sposób życia. Ten sposób Andrzej
Małkowski „wymyślił” sto lat temu w 1910
roku. Miał wtedy 22 lata.
Dziś stając w obliczu historii i kolejnych wyzwań pragniemy świętować
tę 100 rocznicę powstania harcerstwa
w Polsce. To bardzo ważny jubileusz
także dla Mosiny, gdzie harcerzy nie
brakuje! Inauguracją obchodów był w
lutym Dzień Myśli Braterskiej. Z tej okazji
odprawiona została Msza Św., odbył się
apel i uroczysta zbiórka. Jeszcze w tym
roku członkowie Ośrodka ZHP Mosina
wezmą udział w specjalnych rajdach, festiwalach i zbiórkach. Mieszkańców zapraszamy szczególnie na:
- OGNISKO HARCERSKIE w czasie Dni
Mosiny - MAJ
- DZIEŃ HARCERZA z otwartymi zajęciami i pokazowym obozem harcerskim na terenie jednego z parków w
Mosinie - WRZESIEŃ
Do zobaczenia na harcerskim szlaku.
CZUWAJ!
hm. Magdalena Jakubowska, Komendantka Ośrodka ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego
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Szpital jak nowy
Z poświęceniem przez biskupa Marka Jędraszewskiego, w obecności przedstawicieli władz powiatowych, wojewódzkich i lokalnych, pracowników szpitala oraz wielu gości zainaugurowano pracę kolejnych, wyremontowanych oddziałów puszczykowskiego szpitala. Obiekt, którego właścicielem jest
Powiat Poznański z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesny, spełnia już standardy leczenia na
światowym poziomie i według starosty Jana Grabkowskiego, którego, jak podkreślił Arkady Fiedler
podczas otwarcia jest „oczkiem w głowie”, na pewno będzie wizytówką naszego regionu.
W połowie marca w puszczykowskim
szpitalu uroczyście otwarto 36 - łóżkowy
oddział Chirurgii Ogólnej i Neurochirurgii
po trwającym pięć miesięcy, gruntownym
remoncie, który kosztował 2.160.000 zł.
W ubiegłym roku na oddziałach tych leczono ponad 1500 pacjentów. Oficjalnie,
(choć działał już wcześniej) ruszył także
Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażony w 16 rzędowy tomograf komputerowy
i dwa aparaty RTG ze stojakami do zdjęć
odległościowych. Można powiedzieć, że
pacjenci naszego szpitala korzystają już z
diagnostyki i sprzętu na najwyższym poziomie. Same tylko urządzenia, bez kosztów modernizacji wnętrz Zakładu kosztowały ponad 3,5 miliona zł. Pieniądze – 75%
- szpital pozyskał z Unii Europejskiej, udział
własny stanowi 25% wartości zakupu.
Oddział chirurgiczny posiada teraz jedno
i dwuosobowe sale z łazienkami, wyposażone w nowoczesny sprzęt, nowe łazienki
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Następnym etapem będzie remont
OIOM- u, Oddziału Intensywnej Terapii.
- Jest to oddział ogromnie potrzebny,
przede wszystkim ważne jest zwiększenie
liczby łóżek, mówi prezes szpitala, Ewa
Wieja. – Planujemy także utworzyć oddział
kardiologiczny, leczymy wielu pacjentów
z problemami kardiologicznymi. Pacjent
z ostrym zespołem wieńcowym, aby nie
wystąpił u niego zawał i martwica mięśnia
sercowego powinien mieć udzieloną w
ciągu godziny, dwóch właściwą pomoc. W
tej chwili polega to na zastosowaniu tzw.
stentów – rozpórek naczyń wieńcowych.
Tego jeszcze nie robimy, i nasi pacjenci
wożeni są do Poznania. Planujemy utworzenie pracowni angiologicznej, zajmującej się leczeniem naczyń.
Szpital szkoli studentów
Jest to duży szpital, z tradycjami, z fachową kadrą medyczną, dlatego warto
jest tu szkolić studentów, którzy mogą
w przyszłości zasilić kadrę szpitala. Studenci pielęgniarstwa i rehabilitacji są już
teraz dużym wsparciem, pomocą dla pielęgniarek i pacjentów.
Zajęcia odbywają się także na oddziale
opieki paliatywnej, gdzie nauka jest równo-

cześnie wielkim wsparciem dla chorych.
- Funkcjonowanie tego szpitala projektuje
się na lata, trzeba przede wszystkim brać
pod uwagę nasze możliwości finansowe i
potrzeby zdrowotne mieszkańców. Mieszkają tu starsi ludzie, którzy bardzo chorują
(internistycznie, kardiologicznie, diabetologicznie) i na to trzeba postawić. Trzeba
też pomóc pacjentom chorującym i nie
rokującym wyzdrowienia, zarówno w domach, jak i na oddziale paliatywnym.
W opinii prezes szpitala, Ewy Wieji oddział
paliatywny jest jednym z najlepszych w
województwie, posiada 40 łóżek, w pełni
obłożonych. Szczególną uwagę kieruje
się tu na ochronę pacjenta przed bólem.
Na temat tego oddziału puszczykowskiego szpitala oraz sposobów pomocy
rodzinom opiekującym się starszymi,
chorymi osobami napiszemy w jednym z
kolejnych numerów naszej gazety.
Elżbieta Bylczyńska
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Jak nauczyciele z Rogalinka
korzystają z funduszy unijnych
Jolanta Chmielarz uczy języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Rogalinku,
ukończyła kurs w Front Range Community College w Kolorado (USA) i studia podyplomowe na Uniwersytecie A. Mickiewicza
w Poznania. W tym roku szkolnym, rozpoczynając pracę z dziećmi 6 i 7 letnimi, w
oparciu o realizowane podręczniki stworzyła własny program nauczania skorelowany z kształceniem zintegrowanym.
Latem ub. roku wyjechała na międzynarodowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli
do Edynburga w Szkocji.
- Z Internetu dowiedziałam się o programie Comenius „Uczenie się przez całe
życie” i wystąpiłam o grant na szkolenie
zagraniczne i go otrzymałam mówi nauczycielka. - Warsztaty trwały trzy tygodnie w grupie nauczycieli z Polski, Tajwanu, Japonii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
Było to zdobywanie wiedzy m. in. o specyfice nauczania małych dzieci, o dylematach nauczycieli, którzy nie zawsze
wiedzą, w jakim zakresie używać w klasie
zwrotów i wyrażeń w języku angielskim,
aby być zrozumianym przez małych uczniów i nie zniechęcić ich, a zmotywować
do nauki języka obcego.
Zdobyte w Edynburgu umiejętności Jolanta
Chmielarz postanowiła wykorzystać podczas pisania własnego programu do nauczania języka angielskiego w swojej klasie.
- Jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego i języka angielskiego mam codzienny kontakt z uczniami, dzięki czemu mogę
bardziej precyzyjnie rozpoznać ich indywidualne potrzeby, zainteresowania i możliwości. Ponadto będąc w klasie z dziećmi
podczas wszystkich zajęć (oprócz religii)
mam możliwość wprowadzania i utrwalania języka angielskiego na co dzień, w różnych sytuacjach. Program, który realizuję
ma na celu stworzenie uczniom optymalnych warunków do przyswajania języka

angielskiego, eliminując uczucie stresu i
pojęcie niepowodzenia. W celu uatrakcyjnienia zajęć szeroko wykorzystuję na tym
etapie naukę piosenek, rymowanek, gier
i zabaw ruchowych, z uwzględnieniem
technik metody audiolingwalnej (ćwiczenia typu drill) oraz metody reagowania
całym ciałem (Total Physical Response).
W klasie są teoretycznie przewidziane trzy
godziny języka angielskiego tygodniowo,
w praktyce jednak, zgodnie z założeniami
mojego programu dzieci mają kontakt z
językiem angielskim prawie codziennie.
Jako nauczyciel jest świadoma tego, że
polscy uczniowie muszą posiąść nowe
umiejętności uczenia się, pracy w zespole,
skutecznego porozumiewania się i twórczego rozwiązywania problemów oraz
sprawnego obsługiwania komputerów.
- Zdaję też sobie sprawę z tego, że to my
nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za
zmiany, które następują w szkole.
Do tych zmian Jolanta Chmielarz jest dobrze przygotowana, ponieważ od wielu lat
ma możliwość obserwowania szkolnictwa
zachodniego a także amerykańskiego. Już
jako studentka Akademii Rolniczej w Poznaniu uczestniczyła w międzynarodowym programie wymiany studentów i przez osiem
miesięcy odbywała praktykę w Westfalii.
- Miałam okazję zapoznać się ze szkolnictwem wyższym w ówczesnej Republice
Federalnej Niemiec. Zrozumiałam, że to,
co mówią studenci zachodnich krajów jest
prawdą: niepotrzebna jest znajomość łaciny czy opanowana pamięciowo budowa
np. szkieletu, bo od tego są książki, trzeba
tylko wiedzieć, gdzie daną informację znaleźć. Natomiast niezbędne do wykonywania danego zawodu są umiejętności praktyczne, doświadczanie, obserwowanie i
przeżywanie. Podobnie wykształceni jak
Polacy byli Chińczycy - oni także posiadali bogatą wiedzę encyklopedyczną, ale

nie potrafili z niej skorzystać w praktyce.
To mnie zmusiło do refleksji nad polskim
szkolnictwem i uświadomienia sobie, że
należy odejść od encyklopedycznej wiedzy na rzecz praktyki.
Wrażenia z rocznego pobytu w USA
– Mąż dostał stypendium naukowe i
całą rodziną, z dziećmi wyjechaliśmy w
2004 roku do Colorado. Tam ukończyłam
roczny Collage języka angielskiego, a po
powrocie do kraju zaczęłam myśleć, co
zrobić, żeby nie zaprzepaścić tych umiejętności językowych. No i ukończyłam
studia podyplomowe z j. angielskiego w
kształceniu zintegrowanym.
Wyzwaniem, które zalicza do bardzo
ważnych osiągnięć w karierze zawodowej było wystąpienie w roli nauczyciela
w amerykańskiej szkole gotowania.
- Byłam pierwszą Polką, która prowadziła tam
zajęcia i tym samym reklamowała Polskę, nie
tylko od strony kulinarnej. Przygotowałam
prezentację, podczas której opowiadałam
o Polsce, polskich tradycjach, zwyczajach i
przysmakach naszej kuchni. Pokazywałam
również zdjęcia i albumy o Polsce. Przekonałam też Amerykanów do polskiego chleba,
który sama upiekłam w szkole, przed zajęciami. Wystrój sali przygotowałam w naszych
barwach narodowych (białe obrusy, w wazonach czerwone kwiaty).
Ta przygoda z językiem angielskim pozwoliła też poznać obce kultury i ludzi z
wielu zakątków świata.
- W Ameryce prawie codziennie spotykałyśmy się z koleżankami różnej narodowości (to były tzw. babskie spotkania).
Najbardziej zaprzyjaźniłam się z Meksykanką i Brazylijką, do dziś utrzymujemy
kontakt i wierzymy, że któregoś dnia
jeszcze się spotkamy. One mają podobną
mentalność, wrażliwość, temperament i
poczucie humoru, jak my - Polki.
E.B.

reportaż
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Trochę jestem inny
Ten reportaż chciałam napisać już rok temu, Leonardo na rozmowę o sobie nie
zgodził się wówczas, ponieważ uważa, że jego rolą jest nauczanie. Woli pozostawać w cieniu i nie eksponować się w gazecie - to się nie zmieniło – jest bardzo skromny i pokorny wobec życia i Boga. I właściwie o tym rozmawialiśmy.
Warunek publikacji był taki, że nie będę w żaden sposób eksponować jego
osoby, podkreślać jakichkolwiek jego zalet czy zasług, wszystko, co Leonardo
posiada i robi zawdzięcza Panu Bogu… Ale naprawdę nie wiem jak napisać artykuł o kimś, kto ma być bohaterem reportażu i jest moim jedynym rozmówcą.
Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, dlatego proszę Czytelnika o wyrozumiałość, bo
spodziewam się - tekst po autoryzacji będzie mocno pocięty i mój zamysł pokazania tej bogatej wewnętrznie postaci może okazać się trudny w realizacji…
Nawet nie przypuszczałam, że nasza
rozmowa wpisze się w przedświąteczny
nastrój Wielkiej Nocy, że dowiem się z
niej czegoś zupełnie nowego o tradycji
obchodzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Afryce.
Leonardo Kashile pochodzi z Konga, w
Mosinie uczy już trzy lata języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego,
w szkole Leader School, którą prowadzą
Aneta i Marcin Tobysowie. Przez półtora roku szkoła ta gościła na naszych
łamach ze swoją rubryką, mieszkańcy
mieli też okazję zapoznać się z historią
jej powstania. Państwo Tobysowie wspaniale wpisali się nie tylko w działalność
edukacyjną w regionie – mosińska szkoła jest jedną z najlepiej działających w
Polsce placówek tej sieci – ale także w
charytatywną, bardzo szeroką pomoc
wielu potrzebującym. Obecnie oprócz
angielskiego, niemieckiego, włoskiego,
francuskiego i hiszpańskiego w szkole
można uczyć się języka japońskiego. Od
dwóch lat uczniowie - dzieci, młodzież i
dorośli wyjeżdżają na kursy językowe i
obozy do Anglii, Niemiec i na Maltę.
O Leonardo Kashile pani Aneta próbowała na początku naszej rozmowy (przedstawiła mi go) powiedzieć więcej, informując o znajomości jeszcze innych języków,
którymi włada mosiński nauczyciel, ale
zdążyła wymienić tylko rodzimy jego język i podkreślić świetną znajomość polskiego. Ledonardo przerwał jej grzecznie,
twierdząc, że to bez znaczenia. Więcej nie
udało się z mojego rozmówcy „wydusić”,
ale jestem przekonana, że zna tych języków jeszcze kilka.
- Jest bardzo lubiany, z każdą grupą wiekową nawiązuje bardzo dobry kontakt,
z dziećmi śpiewa i tańczy podczas nauki, uczniowie przepadają za nim, mówi
Aneta Tobys.
- Może dlatego, że trochę jestem inny,
śmieje się Leonardo.

Pochodzi z wielodzietnej rodziny, ma
ośmioro rodzeństwa
Ojciec już nie żyje, mama dwa lata temu
przyjechała do Niemiec na leczenie, gdzie
mieszkał brat Leonardo, który niedawno
zmarł. Obecnie mama mieszka u siostry
w Brukseli.
- W Kongo mama nie miała takich dobrych warunków leczenia jak w Europie.
Jest chora na cukrzycę. Kilkoro rodzeństwa mieszka w Belgii, w Afryce została
jedna siostra i brat.
Leonardo podróżuje od dzieciństwa, jego
tata był dyplomatą.
- Często z tatą wyjeżdżaliśmy całą rodziną, opowiada. - Ale były to czasy, kiedy
z Kongo nikt nie chciał emigrować. W
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych czuliśmy się w kraju dobrze. Kongo
jest krajem o dużych możliwościach, ale
problemem tego państwa są bogactwa
naturalne. Dlatego przypuszczam, że mój
kraj nigdy nie dozna spokoju, każdy będzie chciał tylko naszych bogactw. Jak
jest wewnętrzny bałagan można eksploatować nie płacąc, jak jest spokój trzeba
kupować. Prowadzi się więc dziwne wojny, pseudo wojny… Nasi przywódcy nie
dbają o interesy zwykłych ludzi.
Dobrze, że Chińczycy masowo osiedlają
się w całej Afryce
- Afrykę albo się kocha, albo nienawidzi.
Nie można być po środku, jest to dziwne,
ale prawdziwe. Przybyszy, którzy nauczą
się choćby kilku słów w rodzimym języku
mieszkańcy przyjmują jak swoich, traktują
bardzo serdecznie. Ale większość obcokrajowców nie pamięta o tym występując
z pozycji wyższości, ale także niższości.
Chińczycy są cisi i bardzo dyskretni, nie narzucają się nikomu. Kiedyś jeden reporter
napisał, że w większości stolic Afryki dzieci mówią po chińsku, a dzieci po prostu
szybko się uczą. Chińczycy są konkretni,
mówią, że jeśli chcemy, żeby wykształci-

li ludzi – odpowiadają: dobrze; chcemy
rozwoju rolnictwa, budowy dróg – proszę
bardzo. Ale w zamian za to chcą surowców, których mamy pod dostatkiem i są to
uważam uczciwe propozycje. Każdy rozwój zaczyna się od rolnictwa i edukacji.
Z byłych metropolii kolonialnych, co dzisiaj mamy? Nic. Ale do dzisiaj też działa tu
maksyma rzymska: dziel i rządź. Przykładem jest Rwanda, Tutsi i Hutu. Są to plemiona, które mówią jednym językiem, ci
ludzie zostali skłóceni, zawsze rozumieli
się i nagle tak zostali podzieleni. I pomimo, że dzisiaj oba plemiona wiedzą, jaka
była przyczyna podziału, krzywda, jaką
sobie wyrządzili mordując się nawzajem
na zawsze pozostawi piętno. Byłym metropoliom nie zależy na rozwoju Afryki…
Ale jest to część znanej przecież wielu ludziom polityki światowej, która nie sprzyja rozwojowi w Afryce.
Wielkanoc w Kongo
Leonardo Kashile jest katolikiem. Święta
Wielkanocne są dla niego bardzo ważne
i piękne. Przypadają na porę deszczową,
temperatura wynosi wówczas ok. 25 do
28 stopni. Co ciekawe, podkreśla Leonardo w Wielkanoc zawsze było słonecznie i
wcale nie padał deszcz. W Niedzielę Palmową, podobnie jak u nas święci się palmy, natomiast nie ma zwyczaju święcić
żywności i jajek. Zdarza się, że pojedynczo przychodzą ludzie z koszyczkami do
kościoła, ale nie ma to takiego masowego charakteru jak w Polsce.
Natomiast bardzo ważnym akcentem
tych świąt jest:
- Ryba, mówi Leonardo. – Jest to symbol
chrześcijaństwa i nawiązanie do tego, że
Pan Jezus żywił się głównie rybami. Z kolei na święta Bożego Narodzenia spożywamy mięso baranie lub kozie. Dlatego
u nas nie ma mięsa na Wielkanoc, tylko
właśnie ryba, w różnej postaci.
Najważniejsza jest msza rezurekcyjna,
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wszyscy obowiązkowo na nią idą. Dużo
się śpiewa, trwa ona dłużej niż w Polsce.
Po mszy wracamy do domu na śniadanie
wielkanocne, które musi obowiązkowo
zawierać rybę. Podaje się ją w różnych
postaciach: pieczoną, smażoną, grilowaną. Nie ma jajek, jak u was, ważne
jest także, żeby w wazonie na stole stała
palma. Wielkanoc, najważniejsze święto
to refleksja nad relacją człowiek – Bóg.
Pamiętam z dzieciństwa, że ludzie bardzo przestrzegali, żeby idąc na tą mszę
być bardzo czystym i wewnętrznie i zeR

wnętrznie, być ubranym bardzo, bardzo
czysto. I najważniejsza jest radość z tego,
że Pan zmartwychwstał, po mszy śpiewa
się pieśni wyrażające tą radość.
Jako dziecko chodził do kościoła codziennie, nie tylko przed świętami, po prostu
zawsze.
- Tata skończył seminarium duchowne,
w czasach kolonializmu była to jedyna
możliwość kształcenia. Przed święceniami można było wybrać - zrezygnować z
kapłaństwa i podjąć życie świeckie. Także
ze strony mamy duża była wiara w rodzinie. Chodziliśmy w niedzielę całą rodziną
do kościoła. Od Boga oddaliłem się trochę podczas pobytu w Kanadzie, Niemczech, Belgii, dokąd wyjeżdżaliśmy z ojcem. Powróciłem w czasie matury, pod
wpływem pewnego przeżycia, doznania,
które można wyrazić słowami: modlitwa
jest potęgą… A wiara góry przenosi…
Powinniśmy bardzo modlić się za siebie
nawzajem.
- Niektórzy otrzymują też dary, którymi
powinni się dzielić z innymi, ale o tym
przecież mówi Biblia i Ewangelia.
Dlaczego mieszka w Polsce?
- Często pada to pytanie. Cieszę się, że
mieszkam w kraju katolickim, gdzie wiara
jest taka, jak przed wiekami. Byłem na Zachodzie, mogłem mieszkać w Kanadzie,
E

K

L

A

M

Niemczech, Anglii, ale czy celem życia są
sprawy materialne? „Szukanie bogactw
tego świata”?
Najbogatszy i najmądrzejszy człowiek,
który kiedykolwiek istniał na świecie – Salomon - powiedział, że gromadzenie majątku jest jak pogoń za wiatrem. Był jak
wiemy obdarzony największym darem
mądrości…
Widziałem ludzi, którzy spadali z wysoka,
byli ministrami a potem …stewardami.
Dlatego szukam czegoś innego, reszta,
jak mówi nasza wiara będzie mi dodana.
Do życia potrzebny jest dach nad głową,
ubranie i jedzenie, reszta jest zbędna.
Rodzice nauczyli mnie przede wszystkim
szukać Boga, przez całe życie…
Mosina jest spokojna, w porównaniu z innymi miejscami ma dużo plusów, piękną
przyrodę, ja czuję po prostu Mosinę i ludzi stąd. Jest mi tu dobrze. A jak mam być
bogaty i Pan Bóg zechce mnie majątkiem
obdarzyć - zrobi to.
Świat dla niego to ludzie, miejsce się
zmienia i wszystko, co wiąże się ze stanem posiadania jest pustą dekoracją, dlatego za Afryką nie tęskni, tęskni do ludzi.
- Niewidzialne jest piękniejsze od widzialnego, tak jak miłość jest niewidzialna a
jednocześnie najpiękniejsza…
Elżbieta Bylczyńska
A

Bobkiewicz & Partnerzy
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Rzemieślnicza 2, 64-000 Kościan
Informujemy, że z dniem10 lutego kancelaria otwiera swój oddział w Mosinie:
62-050 Mosina, Pl. 20 Października 21
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8 -16, dyżur w czwartki od godz. 16 do 18
Tel. 512 390 982, 880 560 650 i (65) 512 09 30

Prowadzimy sprawy z zakresu:
prawa pracy, prawa gospodarczego, spółek handlowych, prawa
rodzinnego i opiekuńczego (w tym sprawy rozwodowe)
Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, itp.

wydarzenia
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Zabytek z Krosinka
Mosina jest miejscem wyjątkowym dla starych samochodów marki Saab. Zjazdy i zloty takich samochodów są organizowane w różnych krajach świata – w naszym do ubiegłego roku nie było takiego
spotkania. Pierwszy polski, Krajowy Zjazd Zabytkowych Saabów odbył się w Krosinku w roku 2009, a
zorganizował go mieszkaniec naszej gminy – Krzysztof Rozenblat, właściciel jednego z dwóch ocalałych na świecie modeli 92, z pierwszego roku produkcji, 1950. Mosiński egzemplarz jest eksploatowany, natomiast drugi stoi w szwedzkim muzeum Saaba w Trollhättan.
- W tym roku w dniu 22 maja w Mosinie
po raz drugi organizujemy Zjazd Zabytkowych Saabów. Będzie w nim uczestniczyło minimum 50 starych, w większości
dwusuwowych Saabów z Polski oraz podobnie, jak w roku ubiegłym, przyjadą
uczestnicy z zagranicy. Zobaczymy m.in.
unikalne modele 92, 93, 95 (siedmioosobowe kombi), 96 Sport i GT, dwuosobowe
Sonety. Patronat honorowy nad zlotem
objął Mr Saab – Erik Carlsson, ambasador
Saaba, zwycięzca wielu rajdów, w tym Safari, trzykrotnie Rajdu Angielskiego, dwukrotnie Monte Carlo, który zadeklarował
swoje poparcie i obecność na imprezie w
Mosinie, mówi Krzysztof Rozenblat.
- Przed wojną firma SAAB produkowała
samoloty pasażerskie, podczas wojny
myśliwce, a gdy nastał pokój zorientowano się, że nie ma już zbytu na samoloty
bojowe i w 1950 roku zaczęto produkować samochody.
Saab 92 mieszkańca naszej gminy ma
kształt kropli wody, pochodzi z 1950 roku,
pierwszego roku produkcji, jest w kolorze
zielonym, bowiem zapasy takiego lakieru
pozostały w magazynach fabryki po zakończeniu produkcji samolotów.
Co roku fabryka organizuje zjazd zabytkowych Saabów z całego świata. Polska,
która zabiegała o zorganizowanie tej imprezy, nigdy nie została wybrana. Szwedzi do tej pory nie wskazali naszego kraju
jako miejsca spotkania.
Aż do momentu, kiedy mieszkaniec naszej gminy – Krzysztof Rozenblat na własną rękę zorganizował taki zjazd w Krosinku. Jak pamiętamy, przybyło mnóstwo
gości z Polski i zagranicy, impreza odbiła
się szerokim echem w krajowych i zagranicznych mediach.
- Mamy w Polsce nieformalny klub, a naszą stronę internetową (www.saab-gt.pl),
którą założył Marek Wierzbicki ocenia się
jako najciekawszą na świecie, wchodzi na
nią kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Po
ubiegłorocznym zjeździe w rozmowach
z kolegami doszliśmy do wniosku, że zorganizujemy zjazd po raz drugi. Mamy już
zgłoszenia ze Szwecji, Wielkiej Brytanii,
Austrii, informacja o tym zjeździe została
zamieszczona w witrynach internetowych

Europy. Cieszymy się na wizytę gości, z których wielu po raz pierwszy zawita do Wielkopolski. Uczestnicy zjazdu zwiedzą Wielkopolski Park Narodowy na zaproszenie
dyrektora, pana Adama Kaczmarka, pojadą
do arboretum w Kórniku, kwitnące o tej porze roku magnolie i różaneczniki na pewno
będą piękną oprawą dla tych zabytkowych
aut i porozglądają się po Mosinie.
Erik Carlsson – legenda wśród zwycięzców rajdów samochodowych
- Dwa razy w życiu stałem w długiej kolejce, opowiada K. Rozenblat, - po to, żeby
od Carlssona, zawodnika wielkiego for-

matu dostać autograf. Erik Carlson jest
ambasadorem fabryki Saaba, ma dzisiaj
81 lat i wciąż otrzymuje od fabryki pensję (mieszka w Anglii) za to, że jest taką
legendą producenta.
Carlsson to człowiek, który zaczął jazdę
od motocykla. W roku 1951 wziął udział
w rajdzie prywatnym samochodem, bardzo prymitywnym, dwucylindrowym Saabem. Fabryka dostrzegła jego wyjątkowy talent. Erik, który mając 185 wzrostu
malutkim samochodem ze słabym silnikiem dokonywał cudów, wygrał dwa razy
z rzędu z mercedesami, porsche i innymi
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rajd Monte Carlo i Safari.
- Podczas afrykańskiego rajdu Safari miał
przedziwną przygodę, wypadek; poleciał na
dach. Ponieważ dach miał obły kształt, pchano go w błocie z pilotem do trasy, po czym
postawiono na koła. Carlsson pojechał dalej
i rajd wygrał. Od tego momentu ma przydomek „Carlsson na dachu”, tak też podpisał
nasz plakat - wyjaśnia K. Rozenblat.
- Ostatnio widziałem się z nim w Szwecji
w ubiegłym roku. Był to dla mnie wielki
zaszczyt, Carlsson obiecał, że jeśli mu
zdrowie pozwoli, na pewno przyjedzie do
Polski na zjazd do Mosiny. W Polsce był 50
lat temu. To byłoby wielkie wydarzenie samochodowy papież odwiedziłby nasz
kraj. Człowiek, który był z wielkimi honorami przyjmowany m. in. przez księżnę
Monaco. Przybyłoby z tego powodu jeszcze więcej ludzi. Sam wyraził taką wolę,
ja nie śmiałbym mu tego zaproponować,
choćby ze względu na stan zdrowia.
Wielu zagranicznych uczestników ubiegłorocznego zlotu przyznało później, o
czym pisaliśmy, że żaden z nich nie wiedziałby nawet o istnieniu takiego miasteczka jak Mosina, gdyby nie ten zjazd.
- Zlot nie byłby możliwy bez przychylności
władz miasta. Z inicjatywy Urzędu w Mosinie tegoroczną trasę zjazdu Saabów zabezpieczy Policja, start nastąpi w Mosinie,
uczestnicy pojadą do WPN, zobaczą tam
też muzeum, potem do Kórnika. Cieszy fakt,

że Mosina będzie z tego powodu widoczna
w wielu miejscach na świecie, ponieważ
informacja o zlocie dotarła do wszystkich
klubów w Europie i na świecie.
A Krzysztof Rozenblat jest w swoim żywiole, bo więcej już dla swoich ukochanych Saabów zrobić nie można?
- Chyba nie, przyznaje.
Czym jest jazda zabytkowym Saabem?
- Żadne z aut współczesnych, ani to, które przyspiesza w niecałe 5 sekund do 100
km/h, ani 4x4 nie daje tyle zadowolenia i
radości, ile jest z jazdy Saabem, w asyście
szumu wiatru w nieszczelnościach karoserii i odgłosu dwusuwu z dwucalowego
wydechu. Przyjemnością jest opieka nad
ulubionym autem, smarowanie, pastowanie karoserii. Nieprzemijający urok ma

nieobecność elektroniki, poduszek powietrznych, wąskie, diagonalne opony,
brak zagłówków, wspomagania w hamulcach i kierownicy, czy jedna prędkość wycieraczek, twierdzi Krzysztof Rozenblat.
Niecodzienne hobby
- To wcale nie jest trudne, można kupić
starą syrenę czy WFM-kę, WSK lub motorower i dłubać przy tym, a kiedy przyjedzie
się na zlot, to niezależnie od tego, jakie kto
ma auto czy motocykl - jest honorowany
i szanowany jak każdy pasjonat, przyjmowany przez nas z entuzjazmem. Dotyczy to
zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie wiedzą
często jak się realizować i jaką wybrać życiową pasję, uważa mosiński kolekcjoner.
Elżbieta Bylczyńska

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie
ma przyjemność poinformować,
iż uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu

"Aktywność drogą do integracji"
w ramach Europejskiego funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Wszystkich mieszkańców Puszczykowa i pobliskich miejscowości zainteresowanych
udziałem w projekcie
zapraszamy od 15 marca 2010 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pomoc
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Kurtka Adama Małysza dla Maksia
W lutowym numerze naszej gazety ukazał się reportaż pt. „Maksiu”. Poniżej publikujemy list rodziców Maksia, dowód wdzięczności i podziękowanie Czytelnikom Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.
Maksiu urodził się w 28 tygodniu ciąży, ma porażenie mózgowe (uszkodzony ośrodek wzroku i słuchu
po wylewie), dysplazję oskrzelowo - płucną. Kilka tygodni temu jego rodzice wzięli udział w konkursie „Moje Vancouver”, w imieniu Maksia, do konkursu tak napisali: „Dziś niewiele widzę, ale wierzę, że
nadejdzie dzień, w którym dokładnie przyjrzę się słońcu, przywitam wzrokiem ptaki i będę podziwiał
ich śpiew nie tylko słysząc. Rozkocham w sobie wszystkie kwiaty w ogrodzie i w końcu zrozumiem,
czym jest czerwień tulipanów i błękit nieba. Chcę zobaczyć moją Mamę i Tatę, którzy zawsze są ze
mną i póki co opisują mi widziany przez nich świat”.
„Do pomocy Maksowi zachęcił już Adam Małysz, którego wpisy na Naszej Klasie śledzi
blisko 170 tys. osób.
- Póki co przekazałem Maksowi swoją kurtkę z podpisem. Wierzę jednak, że Maksymilian
może liczyć na waszą pomoc – pamiętajcie, że liczy się każda złotówka. On musi kiedyś
zobaczyć konkurs skoków – napisał nasz najlepszy skoczek.” (Głos Wielkopolski).
List
Chciałam bardzo podziękować za artykuł
o nas, jest PIĘKNY! Wydarzenia sprzed
prawie czterech lat chciałabym wymazać z pamięci, były bardzo bolesne i w
zasadzie niepotrzebne, to jednak jest to
bardzo duża i ważna część życia naszego
synka, cieszę się, że została spisana i przeczytało ją wiele osób. Artykuł jest oprawiony w ramkę i stoi na półce.
Piszę do Redakcji również z innego powodu. Kilka tygodni temu postanowiłam
wziąć udział w konkursie “Moje Vancouver” organizowanym przez Polska The
Times. Należało opisać postanowienie,
które zamierzamy spełnić w 2010 roku.

Pisałam w imieniu Maxa i on jako jedyny
w województwie wielkopolskim dostał
się do finałowej ósemki. Później odbyło
się głosowanie internautów na najlepsze
postanowienie. Prosiliśmy naszych znajomych, rodzinę do oddania głosu, pod koniec konkursu nawet obce osoby. Udało
się, Max wygrał. Nagrodą był strój olimpijski Adama Małysza wraz z autografem.
Ciężko było, ale dzięki ogromnej walce
Maxowi przypadł tytuł laureata konkursu.
Strój będzie wystawiony na aukcję, w wystawieniu i promocji aukcji pomogą nam
organizatorzy konkursu, których bardzo
wzruszyła historia naszego szkraba.
Nasza wdzięczność jest ogromna, spo-

tykamy tak wiele dobrych ludzi, że ze
szczęścia mamy łzy w oczach. Z obawą
zaglądamy w przyszłość, ale nie ma dnia
bez nadziei, to ona jest czasem naszą największa podporą.
W maju jedziemy na turnus do Wągrowca, liczę, że we wrześniu pojedziemy jeszcze raz.
Żadne słowa nie określą jak bardzo jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi. Po prostu
BARDZO, BARDZO DZIĘKUJEMY.
Anna Adam Wolkiewicz

Czytelnikom, którzy chcieliby pomóc Maksiowi w kosztownej rehabilitacji podajemy nr konta:
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank PeKaO S.A I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację, Maksymilian Wolkiewicz
Prosimy również o przekazanie 1% podatku na rzecz Maxa. Wystarczy w zeznaniu PIT wpisać nazwę fundacji,
nr KRS 0000037904 i „Maksymilian Wolkiewicz” w polu „Informacje uzupełniające”.

„Spotkania z historią …i nie tylko”
W Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie od
września 2009r. odbywają się cyklicznie
zajęcia z pokazem multimedialnym poświęcone historii najnowszej zatytułowane ”Zaczęło się w Gdańsku 1939-2009” .
Są to spotkania związane z realizacją
priorytetu MEN „Rok Historii Najnowszej”.
Do tej pory miały miejsca już cztery takie
spotkania. Na ostatnie z nich wychowankowie wraz z wychowawcami zaprosili
uczniów z Gimnazjum nr 2 w Mosinie,

którzy przyjęli zaproszenie i przybyli do
naszego Internatu 25 lutego 2010r. ze
swoją nauczycielką p. Wiesławą Szubargą. Wizyta przebiegała w bardzo miłej i
wesołej atmosferze. Po prezentacji młodzież obu szkół zjadła podwieczorek.
Chłopcy z Ośrodka zaprezentowali Kronikę Internatu (goście złożyli w niej pamiątkowy wpis), swoje świetlice, prace
plastyczne oraz sklejane modele samolotów, okrętów i czołgów.
Dyrekcja Internatu SOSW w Mosinie, wy-

chowawcy i wychowankowie dziękują
bardzo gościom za to spotkanie. Wszyscy
bardzo się cieszą, że mieli okazję poznać
bliżej swoich „sąsiadów”, porozmawiać z
nimi i wspólnie spędzić czas. Była to dla
młodzieży ważna lekcja kształtowania
postaw społecznych oraz integracji ze
środowiskiem lokalnym.
Organizatorami spotkania byli wychowawcy Internatu SOSW w Mosinie p.
Joanna Kozłowska – Skoryna i p. Jacek
Krobski. R.P.
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Do serca przytul psa
Dwa bezbronne szczenięta, wycieńczony,
wychudzony do granic możliwości amstaff, stary kundel o mądrym spojrzeniu
i cudem odratowany owczarek. To najnowsi tymczasowi mieszkańcy kojców
przytuliska dla psów Straży Miejskiej w
Mosinie. Każdego dnia pojawia się coraz
więcej zgłoszeń o bezpańskich, porzuconych często wygłodzonych czworonogach. Skąd biorą się porzucone zwierzęta?
Każdy z nas myśli zapewne: „ten problem
mnie nie dotyczy”. A jednak skądś się biorą
psy porzucone w lasach, przy trasach wylotowych, i - coraz częściej – drogach.
Pies zabawka
W ostatnich latach widać zdecydowany
wzrost nieodpowiedzialnego podejścia
do posiadania zwierząt w domu. Zwierzę
nie może spełniać funkcji zabawki, lecz
towarzysza na podobnych do naszych
prawach, współdomownika, traktowanego jak kolejny członek rodziny. Niestety,
w wielu przypadkach bywa tak, że nowa
zabawka szybko się nudzi a właściciele
chcąc pozbyć się problemu posuwają się
do porzucania psa. Tak było np. w przypadku dwumiesięcznych szczeniąt znalezionych w lesie, które okrutny właściciel
zostawił tylko z miską wody.
Człowiek bierze na siebie odpowiedzialność za zwierzę, które kupuje, chowa i ta
odpowiedzialność powinna towarzyszyć
mu aż do końca życia pupila. Zwierzę czuje, myśli i rozumie. Na początku łańcucha
zdarzeń stoi człowiek, i to człowiek powinien odpowiadać za porzucenia zwierząt.
Od wskazania i ukarania sprawcy powinien rozpocząć się cały proces ich ratowania. Pamiętajmy! Porzucenie zwierzęcia
jest wykroczeniem i właściciela można pociągnąć do odpowiedzialności karnej.

Zaadoptuj psa
Sprawą porzuconych psów zajął się m.in.
Urząd Miejski w Mosinie. Na gminnej stronie internetowej (www.mosina.pl ) oraz
na stronie Gminnego Centrum Informacji
(www.gci.mosina.pl) pojawiać się będą
zdjęcia znajdowanych przez Straż Miejską
psów. W przypadku zaginięcia czworonoga
warto skontaktować się ze Strażą Miejską w
Mosinie, która przed przewiezieniem psa
do schroniska daje właścicielom zaginionych psów szansę na ich powrót do domu.
Psy odratowane przez Straż Miejską, po
które nie zgłaszają się właściciele zostają
przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Swarzędzu. Psów jednak ciągle przybywa. Istnieje możliwość
wzięcia pod opiekę psa przebywającego
w Straży Miejskiej oraz w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Swarzędzu. Adopcja zwierzaków to nierzadko ich jedyna

„Aktorka w norkach”
Norek nie było, aktorki także, ale słowa z
piosenki zacytowane w tytule, zaśpiewanej przez zespół MY pod kierownictwem
Danuty Nowak - Połczyńskiej z Mosiny. A
wszystko z okazji 100 lecia Dnia Kobiet,
który uroczyście obchodzili w marcu
mieszkańcy Rogalinka w restauracji Skarpa. W spotkaniu udział wzięli burmistrz
Zofia Springer oraz zastępca burmistrza
– Przemysław Pniewski. Goście mogli już
podziwiać wystawione przy tej okazji pisanki – przepiękne – wykonane przez Genowefę Zielińską z Rogalinka.
Słodkościami i kawą delektowano się słuchając naprawdę dobrego występu na-

szego zespołu z MOK, nie pozwalając mu
zejść ze sceny. Chyba nie przypadkowo z
okazji święta kobiet zespól bisował piosenką „Gdzie te chłopy”. (red.)

szansa na normalne, zdrowe i szczęśliwe
życie. Pełna miska, ciepły kąt i odrobina
uczucia pozwoli im godnie przeżyć. AiK
Kontakt ze Strażą Miejską
Straż Miejska w Mosinie
ul. Krotowskiego 16
straz.miejska@mosina.pl
tel. 061 8197 855
501 467 312
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Usługi podnośnikiem koszowym
Pielęgnacja i wycinanie drzew. Zadzwoń, a my zrobimy resztę.

602 757 043

kultura

27

Ciekawe propozycje
filmowe na 2010
RECENZJA - film
Dalszy ciąg zestawienia z poprzedniego numeru Gazety.
10. Robin Hood [premiera 14 maja]
Wielu chyba pamięta poprzednią znakomitą produkcję o rabusiu z lasów Sherwood. Mowa o filmie Robin
Hood: Książę złodziei z Kevinem Costnerem w roli
głównej, który mimo 19 lat cały czas pozostaje ciekawym filmem. Po co więc nowa wersja? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A te na pewno
da się na tym filmie zarobić. Po raz kolejny spotykają się
reżyser Ridley Scott oraz doskonały aktor Russel Crowe.
Po tym duecie można spodziewać się bardzo dużo.
Robin i dowodzona przez niego banda rabusiów
przeciwstawiają się bezwzględnemu szeryfowi miasta Nottingham. Zaczynają zabierać bogatym i oddawać biednym, aby wyrównać straty mieszkańców spowodowane wysokimi
podatkami nałożonymi przez szeryfa. Ale to dopiero początek przygód bohaterów, bo przed nimi walka w obronie kraju.
11. Książę Persji [premiera 21 maja]
Film powstał na podstawie gry komputerowej Prince Of Persia: Piaski Czasu
z 2003 roku. Jake Gyllenhaal gra tutaj księcia Dystana, który wraz ze starszym
bratem Tusem, podczas jednej z wypraw wojennych odnajdują mityczne
artefakty. Dystan zdobywa sztylet pozwalający przemieszczać się w czasie a Tus odnajduje magiczną
szatę, którą oddaje młodszemu bratu. Dystan podarowuje szatę ojcu, a ten gdy tylko ją zakłada zostaje
przez nią pochłonięty. Książę zostaje oskarżony o zabicie swojego ojca i musi uciekać, aby ratować swoje
życie i oczyścić się z zarzutów. Zamierza odwrócić
bieg wypadków za pomocą swojego sztyletu, ale zabawa z czasem okazuje się bardzo niebezpieczna.
Szykuje się prawdziwe widowisko z dużą ilością akcji
i egzotycznych widoków. Co do ekranizacji gier komputerowych zawsze są wątpliwości co do zasadności
i właściwego wykorzystania danego pomysłu. Myślę, że tutaj możemy być
jednak spokojni o efekt gdyż mamy świetną obsadę, znakomitego reżysera
w postaci Mike’a Newella i ciekawą fabułę, która szczególnie spodoba się fanom gier z serii Prince of Persia, a tych jest całkiem sporo.
12.Incepcja [premiera 30 lipca]
Kolejna duża produkcja science-fiction. Na razie oprócz dwóch intrygujących zwiastunów i krótkiej notki niewiele wiadomo o tym filmie. Korporacje
opracowały technologię, która pozwala wnikać w ludzkie sny, by wydobyć
informacje z umysłów określonych osób. Jacob Hastley grany przez Leonardo DiCaprio rozpoczyna wędrówkę po snach, co prowadzi do katastrofy. Opis
ten niewiele mówi, ale jedno jest pewne, zapowiada
się bardzo oryginalny film.
Za kamerą Chistopher Nolan - jeden z najoryginalniejszych reżyserów współczesnego kina, twórca
Memento, Bezsenności i ostatnich dwóch filmów
o Batmanie. Obok DiCaprio w filmie występują Ellen Page, Marion Cotillard, Michael Caine’ i Cillian
Murphy. Jest to nieprzeciętna obsada jak na tego
typy gatunek filmowy, który zdecydowanie nie kojarzy się z aktorską ucztą.
Tomasz Zgrzeba
Dokończenie zestawienia w następnym numerze Gazety.

Po nitce do kłębka
Orhan Pamuk
„Dom ciszy”

RECENZJA - książka

Czytanie powieści „Dom ciszy”
w wiosennej aurze nie jest najlepszym pomysłem dla osób,
które szybko przejmują nastrój książki i jej bohaterów. I
nie jest stworzona też dla tych,
którzy kochają wartką akcję,
wiele wydarzeń i kulminacyjne
sceny na ostatnich stronach.
Powieść ta jest jedną z pierwszych autorstwa Orhana Pamuka. Należy on do grupy tych pisarzy,
którzy nie boją się odnajdywania i wykorzystywania nowych form. W każdej książce (a trochę
się ich już ukazało) widać kawał dobrze napisanej, tureckiej historii, narodowych kompleksów
i walki z zamkniętym społeczeństwem. Pamuk
posiada niezwykłą zdolność budowania postaci
niepowierzchownie – umie pokazać cień bohatera, jego przeszłość, a czasami nawet nakierować
czytelnika na jego kolejne losy.
Orhan Pamuk ukazuje obraz Turcji XX wieku.
Wykreował bardzo specyficzny szkielet powieści
– każdy z rozdziałów opowiadany jest w narracji
pierwszoosobowej przez jednego z bohaterów.
Opowiadanie tych samych sytuacji różnymi ustami daje możliwość odkrycia różnych zależności
pomiędzy tym, jak dana sytuacja może być postrzegana przez różnych ludzi. W książce zachwyca różnorodność, przede wszystkim charakteru
i planu na życie bohaterów. Dzięki ich relacjom
powoli, po długiej nitce zbliżamy się do kłębka,
który skrywa niejedną historię.
Wakacje są czasem, gdy dorosłe już wnuki znajdują odrobinę czasu, by odwiedzić babcię - kobietę
w podeszłym wieku, zatraconej w samotności po
stracie męża i dzieci. W domu pełnym ciszy, która
na dłuższą metę może stać się nie do zniesienia,
czas wyznaczany jest przez odgłos kroków karłowatego służącego. Fatma, główna bohaterka,
jest postacią potwornie smutną i przytłaczającą
– zdegustowana życiem staruszka zatruwa swoje
sumienie wyrzutami. O niespełnionych marzeniach, ambicjach, zdradach i pijaństwie męża.
Ale czy mogła liczyć na lepsze życie w państwie
takim, jak Turcja? Państwo, które staje się jak pilnie strzeżona klatka, która ogranicza jednostkę,
niszcząc wszystko, co najważniejsze – marzenia,
pragnienia i zapał.
Moim zdaniem najciekawszą postacią jest tu jej
syn, który, ku własnemu nieszczęściu, powiela rodzinny schemat. Jego utopijne marzenia o
lepszym życiu są jak zgarnianie liści w wietrzny
dzień. Muszą skończyć się niepowodzeniem.
Magda Krenc
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Sołtys roku
Erazm Walkowiak z Nowinek został Sołtysem Roku Seniorem w ogólnopolskim
konkursie organizowanym przez Gazetę
Sołecką. Sołtys Nowinek i Drużyny pełni
swą funkcję nieprzerwanie 40 lat, został
sołtysem, kiedy miał 18 lat i od tego czasu
mieszkańcy Nowinek wybierają go na kolejne kadencje. Serdecznie gratulujemy, a
mieszkańcy z całego serca dziękują sołtysowi za wszystko, co dla nich zrobił. (red.)
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Zebranie wiejskie w Nowinkach

L

A

M

A

Gabinet
Kosmetyczny
Anna Raczyńska
ul. Marcinkowskiego 32, Mosina
polecamy między innymi:

• nieoperacyjne zabiegi odmładzające
- botox, kwas hialuronowy
- usuwanie zmarszczek, bruzd
- powiekszanie i modelowanie ust

• mikrodermabrazję (głębokie złuszczanie naskórka)
• zabiegi pięlęgnacyjne, regenerujące
• makijaż permanentny
• ultradźwięki
• zabiegi na ciało
• manicure, pedicure
• masaż - leczniczy, relaksacyjny, antycelulitowy

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

Graffiti na
targowisku

W maju mur oporowy, który powstał
podczas modernizacji targowiska w Mosinie ozdobi graffiti. Jednak zanim artyści
chwycą za puszki z farbami muszą wziąć
udział w konkursie na projekt rozpisany
przez Urząd Miejski. Mogą w nim wziąć
udział wszyscy (muszą mieć jednak skończone 15 lat). Warunkiem uczestnictwa
jest nadesłanie do 23 kwietnia br. projektu pracy, która miałaby ozdobić mur na
miejskim targowisku. Prace w swojej tematyce powinny nawiązywać do kultury
i tradycji Mosiny. Zwycięski team oprócz
tego, że będzie mógł legalnie stworzyć
potężne graffiti otrzyma też nagrodę w
wysokości 1500 zł.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres
Urzędu Miejskiego (Pl. 20 Października
1, 62-050 Mosina) z dopiskiem „Konkurs
graffiti”. Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można pobrać w urzędzie.

Nauczyciel
Leader School
szuka pokoju
z kuchnią do wynajęcia

w Mosinie lub okolicy.

Tel. 61 819 19 19

informacje
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Kiedy byłem mały
matka dawała na przeziębienie herbatę
dziś patrzę na lipę z radością
bo myślę że lipa pisze za mnie wiersze
i leczy mnie nadal chociaż już postarzała się
ale przechodnie zrywają kwiaty
i rozchodzą się
cierpliwe drzewo stoi i czeka
jakby mówiło
wesel się człowieku
Wincenty Różański, ze zbioru „Światłolubne”
W wierszach Witka często jest tak wiele smutku, melancholii. Ten jest nieco inny. Tchnie optymizmem,
a wspomnienie dzieciństwa daje siłę na resztę życia. Idealny po ciężkiej zimie.
Karolina Talarczyk-Wieczorek

Artystka z Pecnej
W lutym w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Pile miał miejsce wernisaż wystawy poplenerowej 33 Interdyscyplinarnego
Spotkania Twórców „Między nami”. Udział
w nim wzięło wielu wybitnych artystów z
kraju i zagranicy, wśród nich mieszkanka
naszej gminy – Maria Silska z Pecnej.

20 marca Delegatura Mosina Automobilklubu Wielkopolski zaprosiła mieszkańców Mosiny na zorganizowaną w ramach Mosińskich Sobót Szkoleniowych
akcję doszkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej, dofinansowaną ze
środków Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Nikomu chyba nie trzeba uświadamiać,
jak ważna jest szybka i skuteczna pomoc
na miejscu jakiegokolwiek wypadku,
która często decyduje o życiu i zdrowiu
poszkodowanych.
Swoją wiedzę przekazywali instruktorzy
ratownictwa drogowego oraz ratownicy
drogowi z naszej mosińskiej Sekcji RD.
Była to zarówno teoria – prezentacja multimedialna z komentarzem jednego z instruktorów, jak również praktyka, która
zajęła większą część doszkolenia.
Zajęcia praktyczne obejmowały kilka
podstawowych zagadnień, takich jak zachowanie się podczas akcji ratunkowej,
resuscytacja, pozycje boczna ustalona
i czterokończynowa oraz pokaz zdejmowania kasku motocyklowego osobie nieprzytomnej.
Każdy uczestnik miał możliwość indywidualnie pod okiem ratowników drogowych
zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności.
Zdajemy sobie sprawę, że tego typu
spotkania są potrzebne częściej, dlatego

Poplenerową wystawę obrazów Malwa
2009 (międzynarodowy plener, jak pisano
o imprezie stał się przystanią dla artystów
z Polski i z Niemiec) zorganizowało pilskie
Biuro Wystaw Artystycznych, gdzie wystawiono trzy obrazy naszej malarki, jedynej
reprezentantki naszego regionu. (red.)

Decyduje o życiu
wyszliśmy z inicjatywą kolejnych dwóch
doszkoleń, planowanych na czerwiec
oraz wrzesień, na które już teraz serdecznie zapraszamy a dodatkowe informacje
będą dostępne na naszej stronie
www.aw.mosina.org.

Gorąco zachęcamy również wszystkich
zainteresowanych tego typu wolontariatem do wstąpienia w szeregi naszej Sekcji
Ratowników Drogowych i niesienie pomocy na co dzień.
Kuba Czajka – rzecznik prasowy AW Delegatura Mosina
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kolekcjoner Krzyże pokutne
Podróżując po terenach Dolnego Śląska bardzo często
można
zobaczyć
na poboczach dróg
dziwne, kamienne
krzyże.
Niektóre
z nich częściowo
uszkodzone, inne
ledwo
wystające
nad ziemię, zarośnięte trawą i krzewami. Krzyże te wykute są najczęściej z piaskowca, granitu lub
bazaltu i stanowią kamienne pomniki średniowiecznego prawa,
jakie na Śląsku obowiązywało od XIII wieku do 1552 roku. Prawo
to zezwalało przestępcy – mordercy na odkupienie winy, jeżeli
ten poddał się pewnym procedurom. Procedura ta, często nazywana pokutną nakazywała mordercy osobiście stawić się przed
oblicze miejscowego Sądu. Miejscem tym bywały najczęściej
place przykościelne lub Rynki miejskie. Do dziś zachowały się
jeszcze takie miejsca, gdzie stoją kamienne stoły, przy których
sądzono winnych. Morderca, który stawił się przed obliczem
Sądu musiał wykazać wielką skruchę, przeprosić i prosić o wybaczenie rodzinę ofiary. Wyrok sądu po zbadaniu sprawy nakładał na mordercę obowiązki, jakie musiał on spełnić. Jednym z
nich było pokrycie kosztu pogrzebu ofiary, zamówienie mszy
św. za duszę zamordowanego. Bywało, że morderca musiał dodatkowo odbyć pielgrzymkę do wskazanego miejsca. Ponadto
musiał łożyć na utrzymanie rodziny, jeżeli taką zostawił zamordowany oraz był zobowiązany
przekazać rodzinie odpowiednią kwotę, tzw. główszczyznę.
Musiał też zapłacić za wypite
przez sędziów piwo podczas
procesu.
Najważniejsze jednak było to,
że morderca musiał na miejscu
popełnienia zbrodni postawić
krzyż. Po spełnieniu wszystkich
nakazów sądowych zabójca
nie był już pociągany do dalszej odpowiedzialności, a jego
przestępstwo szło w zapomnienie.
Znane były również fakty, że
morderca, będąc stanu wolnego wyrokiem sądu musiał
ożenić się z wdową po zamordowanym.
Krzyż, w zależności od winy i
regionu, gdzie był stawiany
nosił różne nazwy i najczęściej
nazywano go krzyżem pokutnym, krzyżem mordercy, kamieniem zabójcy lub krzyżem
pojednania. Krzyże te wykuwano na wzór krzyża łacińskiego lub krzyża maltańskiego. Dodatkową ciekawostką
jest to, że morderca na posta-

wionym krzyżu musiał koniecznie
wyryć wizerunek przedmiotu, za
pomocą którego dokonał zbrodni.
Możemy zatem zobaczyć słabo już
widoczne narzędzia zbrodni: noże,
miecze, widły, topory, kołki a nawet
dłonie, jeżeli zabójstwo dokonane
zostało przez uduszenie.
Krzyże pokutne stawiane były w
miejscach popełnienia zbrodni, były
to miejsca ustronne, w lesie, wąwozie czy nawet na łące lub polu, jeśli
zbrodnia dotyczyła walki o miedzę.
Z czasem ku wielkiej przestrodze
krzyże pokutne zaczęto stawiać w
miejscach bardziej dostępnych, takich jak drogi, place, przy karczmach,
kościołach, a nawet umieszczano je
na murach cmentarnych.
Zwyczaj stawiania krzyży trafił na
ziemie śląskie z Europy zachodniej,
wcześniej znany był już w Niemczech, Danii, nieco później w Czechach. Dolny Śląsk jest najbogatszym w tego rodzaju zabytki regionem Polski, pisze w swojej publikacji na ten temat Alina Dopart. Zarejestrowanych jest
około 3200 krzyży i kapliczek pokutnych. Dalej podaje, że pojedyncze krzyże pokutne można spotkać w południowej Wielkopolsce oraz na Pomorzu.
Pozostaje dodać, że krzyże pokutne, relikty dawnego prawa
znajdują się pod opieką społecznych opiekunów zabytków, przy
ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków danego regionu.
Działania te są coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że coraz
częściej spotykamy się z niszczeniem tych pomników pokuty.
Warto zatem wiedzieć, z jakiego powodu zostały one postawione w danym miejscu i czemu miały służyć.
W zasadzie to tyle na temat samych krzyży, chciałbym jeszcze
powiedzieć o tzw. kwocie pokutnej, którą nakładali sędziowie
na morderców, i którą musieli oni przekazać rodzinie.
I tak w XIV wieku za zabicie młynarza kara wynosiła 12 marek,
czyli równowartość dwóch koni. W wieku XVI kara za zabicie
pana to 500 funtów srebrnych groszy oraz zamówienie określonej ilości mszy świętych. Za uśmiercenie rycerza obowiązywała
stawka 50 funtów srebrnych groszy i naturalnie określona ilość
mszy św., a za zabicie chłopa stawka wynosiła tylko 5 srebrnych
groszy. Dla porównania w XVII wieku roczna praca parobka wynosiła 12 do 14 talarów. Jeden talar to równowartość 30 srebrnych groszy.
Na koniec bardzo
serdecznie dziękuję panu Henrykowi
Zachciałowi za podzielenie się wiedzą na tak ciekawy
a zarazem tak mało
znany temat, jakim
jest historia krzyży
pokutnych.
Henryk Pruchniewski
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Wspomnienia, kwiaty i lizaki
Szpital w Puszczykowie zaprosił emerytowanych pracowników
- Gdybym mogła, gdyby tylko zdrowie pozwalało, to jeszcze bym tu z przyjemnością wróciła do pracy – zapewniała Janina Ratajczak, emerytowana salowa podczas spotkania z Zarządem Szpitala w Puszczykowie.
– To prawda – chociaż kilka godzin dziennie można by było tu popracować – zawtórowało kilka głosów.

Blisko 70 emerytowanych pracowników
Szpitala działających w Kole Emerytów i
Rencistów przy Komisji Zakładowej NSZZ
,,Solidarność” NZOZ Szpital w Puszczykowie, Dzień Kobiet świętowało w swoim
dawnym miejscu pracy. Działacze przyjęli zaproszenie Zarządu Szpitala.
Bez aromaterapii
Na spotkaniu nie zabrakło Pawła Wierzbińskiego, przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność” w
puszczykowskim szpitalu. Był też Ojciec Sławomir Zastępowski, kapelan Szpitala.
Na byłych pracowników czekał słodki poczęstunek. Każdy z gości przyjął też kwiaty z rąk
dr Marka Daniela, dyrektora ds. medycznych.
Nie mniej radości sprawiły seniorom kwiaty
- lizaki, podarunek od Ojca Zastępowskiego.
Gości powitała Ewa Wieja, prezes Szpitala. – Nie możemy myśleć o rozwoju tej
placówki bez wsparcia pracowników. Liczymy dziś z Państwa strony zarówno na

wspomnienia, jak i na uwagi oraz
przemyślenia – zachęcała. Sporo
wspomnień związanych było z
obowiązkami pełnionymi przed
laty przez przewodniczącą Koła
Emerytów i Rencistów – Marię
Chojnacką, która prowadziła szpitalną kuchnię. – Takiej zupy neapolitańskiej i flaczków, jak robiła
pani Maria, nigdy już potem nie
było- wzdychali byli pracownicy. - A te sosy. Niesamowite były
- rozmarzyli się inni. – Pani Maria,
pytana pół żartem przez dyrektora
Daniela, czy kiedykolwiek zdarzyło
jej się szerzyć nową gałąź medycyny - aromaterapię, stanowczo zaprzeczyła. – O,
jeśli chodzi o przypalanie obiadu to nigdy
w całej mojej karierze zawodowej nie miałam takiego przypadku.
Patent na pyzy
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów z przyjemnością opowiedziała o wynalazku, którego autorem oraz
konstruktorem był Marek
Bartosik, rzemieślnik. – Chcieliśmy zrobić pyzy dla wszystkich, ale nie mieliśmy, jak ich
gotować. Poprosiłam pana
Mariusza żeby coś wymyślił.
W takich trudnych sprawach
technicznych to zawsze szło
się do niego. No i zrobił takie
metalowe koła z dziurka-

Zielony Salon skończył 10 lat
Firma Zielony Salon z Mosiny Lidii i Wiesława Tokarskich obchodziła niedawno
10 lecie swojego istnienia. Jest dobrze
znana nie tylko w Mosinie, projektuje i zakłada ogrody, należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów.
Zrealizowała m. in. takie projekty jak:
Teatr Wielki w Poznaniu - projekt zagospodarowania zielenią terenu wokół
Opery, Park Wieniawskiego w Poznaniu,
Rondo Budzyń w Mosinie, Rondo Żabikowskie w Luboniu. Firma uczestniczyła
w tworzeniu targów ogrodniczych GAR-

DENIA otrzymując w 2006 roku tytuł ZAŁOŻYCIELA GARDENII.
Co roku bierze aktywny udział w Targach
Ogrodniczych GARDENIA MTP.
Na zdjęciach uroczystość z okazji 10 lat
istnienia, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu. (red.)

mi na nóżkach. Można je było swobodnie
układać w garnkach. Ale się pyzy wtedy
udały - wspominała pani Maria. – Byłem z
tej pracy zadowolony – podsumował lata
spędzone w puszczykowskim szpitalu Mariusz Bartosiak.
Emeryci podzielili się też swoimi planami
na przyszłość. Zrzeszające 76 członków
koło, które działa już od 19 lat, jest organizatorem licznych wyjazdów krajoznawczych, wypoczynkowych oraz pielgrzymek. W maju członkowie koła wybierają
się na jednodniową wycieczkę objazdową, której pierwszym przystankiem będzie Gostyń. W sierpniu natomiast przez
tydzień – tradycyjnie - odpoczywać będą
w Sarbinowie. Każdą podróż emeryci
umilają sobie wspólnymi śpiewami, czego próbkę dali podczas spotkania.
Jolanta Sielska
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Rzeczy z drugiej ręki:
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Odzież, art. dekoracyjne,
doniczki, wazony,
ceramika, porcelana, szkło,
stoliki, regały, lamki itp.
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Mosina ul. Farbiarska 21 (sklep obok szewca)

Zatrudnimy osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością (II i I grupa)
na stanowisku kasjer sprzedawca.

3ALONÝ&IRMOWYÝ+ROSNO ÝULÝ,EÎNAÝ!
3ALONÝCZYNNYÝPON PTÝ  ÝSOBÝ 
 Ý-OSINA
TELÝÝÝÝ

Praca na zasadzie umowy o pracę
na terenie Poznania lub okolic.

WWWFWMTPL

Kontakt: 790 465 799

NAPRAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Regeneracja Głowic, Węże hydrauliczne

PW ZBYSZKO
Rok założenia 1976
Zbigniew i Maria Brzozowscy
ul. Gołębia 38
62-040 Puszczykowo
tel. 061 813 34 73
fax 061 898 38 90
mail: pwzbyszko@wp.pl

Firma Podlasie S.A. poszkuje przewoźników
do stałej całorocznej współpracy.
OFERUJEMY:

0/-/Ú%-9Ý/$:93+!²
/$3:+/$/7!.)%Ý

- atrakcyjne stawki
- krótkie terminy płatności
- karty paliwowe
TEL. KONTAKTOWE
518018756 – plandeki, ciągniki
518018785 – plandeki i chłodnie do 12 t
518018780 – chłodnie 32, 33 – paletowe, ciągniki
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CENTRUM SPORTU I REKREACJI

ß
^ßMASAÛßKLASYCZNY
ß^ßMASAÛßODCHUDZAJ¹CY
ß^ßMASAÛßRELAKSACYJNY
ß^ßPORADYßMEDYCZNE

zaprasza na:

ZABIEGIßZßDOJAZDEMßDOßPACJENTA

TELß  
MGRßPIEL½GNIARSTWAßnßMASAÛYSTKA

ul.Kostrzewskiego 14, tel. 668 195 209

ROGALINEK

- aerobik
(step, aerodance, fit ball, aeroboxing, ABT, circult training, TBC, latino)
- spinning (indoor cycling)
- brazylijskie jiu- jitsu
- MMA/Vale Tudo
- podstawy sztuk walk dla dzieci
- siłownię
- saunę
- możliwość wynajęcia sal
Zapewniamy małe grupy osób ćwiczących, pełną opiekę instruktorska oraz miłą atmosferę

www.csir-rogalinek.pl
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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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OGŁOSZENIE
AMBULATORIUM
POMOCY LEKARSKIEJ
I PIELĘGNIARSKIEJ

Luboń, ul. Wschodnia 24/36; tel: 61 899 13 36

UDZIELA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE:
• porady lekarskie
• zabiegi pielęgniarskie • badanie EKG
• testy na nietolerancje pokarmowe
• szybkie testy laboratoryjne
ZAPRASZAMY CODZIENNIE
w dni powszednie: 18.00-22.00
w soboty, niedziele i święta: 16.00-20.00

AMBULATORIUM rozszerzyło zakres

świadczonych usług o porady specjalistyczne:
• chorób płuc • neurologii • leczenia akupunkturą
• medycyny pracy: badania pracowników – wstępne,
okresowe, kontrolne, sanitarne
badania kierowców
i kandydatów na kierowców
badania pracowników narażonych
na promieniowanie jonizujące

WIZYTY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE:

w dni powszednie: w godz. 900-1800 tel. 0791 336 566
w soboty, niedz. i święta: w godz. 1600-2000 tel. 61 899 13 36
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Akumulatory
sprzedaż
ocena
naprawa
Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322
CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

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
Transport: wynajem koniowozu w pełni wyposażonego:
• klimatyzacja • lodówka • nocleg dla czterech osób
• przewóz pięciu koni
tel. kom. 602 701 100

OFERUJEMY
HURTOWĄ 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

OPTYK
OKO-MED
Wojciech Ćwikliński

15 % rabat
czynne pon.- pt. 9.00-16.00
HOLL SZPITALA- PARTER
tel. 506-600-894, 504-111-265

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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STONEPOL
Mariusz Gwarek
Brukarstwo

Tani granit
Projektowanie
terenów zielonych

DREWNO
opałowe - kominkowe
miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

Kompleksowe
zakładanie ogrodów
Tel. 691 731 697

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny

SKUP

SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

samochodów

trocina opałowa

do 5 tys. zł.
gotówka,
umowa od ręki.

trocina + zrębki = 25zł m2
Mosina, ul. Sowiniecka 6
Kontakt i zamówienia: 0 605 981 958

Tel. 798 827 337

UKŁADANIE
- KOSTKI POZ - BRUKOWEJ
mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

- Księgową
- Intendentkę
tel: 61 813-21-12
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

- PŁYTEK CHODNIKOWYCH
- INNYCH NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

Tel. 507-166-916
F.B.B. „ZET-BUD”
poleca:

UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA
TERENÓW ZIELONYCH
POMOC, DORADZTWO
WSTĘPNY PROJEKT GRATIS

TEL. 693 481 254
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Szybko,
tanio,
bezpiecznie!
Dla stałych
klientów
zniżka!
Używany sprzęt AGD
ze Szwecji i Niemiec
lodówki, pralki, zmywarki,
wirówki, telewizory,
zamrażarki, suszarki,
chłodziarki przeszklone,
szafy chłodnicze,
Poznań, ul. Korczaka 1
(róg Leszczyńskiej)
tel. 698 717 601
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

1

1-96-25

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo

BIURO RACHUNKOWE

Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel

Św. Kwalif. Min. Finan. 12710/99

Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska
62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30

Tel. 061 813 26 70
kom. 0 603 595 700

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

Skład węgla
Mieczewo, Rogalińska 3
węgiel brunatny, kamienny i miał
najniższe ceny
transport gratis do 20 km

tel. 691 741 743
Bezpłatny kupon ogłoszeniowy
treść ogłoszenia: ............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Topolowej 1. (I piętro)
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ogłoszenia drobne
CZYSZCZENIE elewacji i pozbruku, mycie
okien i sprzątanie mieszkań, biur, pomieszczeń gospodarczych. Tel. 790 597 002
PODEJMĘ się sprzątania domów, mieszkań,
biur. Mycie okien, wiosenne porządki.
Tel. 504 862 032
PANU młodemu, sympatycznemu pkój wynajmę. Tel. 519 083 503 (kaucja)

Zakład stolarski - Pecna

przyjmie uczniów
do nauki zawodu

Poszukuję miłej i odpowiedzialnej osoby,

Firma: Henryk Wójcik,
Dymaczewo Stare,
ul. Bajera 14,

do opieki nad moją 1,5 roczną córką
oraz ewentualnego prowadzenia domu
w Świątnikach.
Nr tel. 0 606 824 736

tel. 61 8137 738
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”

Usługi stolarskie

Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych
Piotr Wojnowski

Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy
Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia

tel. 0 606 471 045

Robert Mróz
ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

W tym roku proponujemy
klientom indywidualnym,
którzy chcą sami sobie
obsadzić ogród
opracowanie projektu gratis
i skompletowanie roślin.

ul. Lipowa 10 Puszczykowo
tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl

• spirometria
• EKG

• laboratorium
• szczepienia

• łóżka rehabilitacyjne
• wózki inwalidzkie
• pionizatory, schodołazy
• koncentratory tlenu
• balkoniki, kule

3ALONÝOPTYCZNY
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Sklep czynny:
pn. - pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-14.00
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www.euromedbis.pl

UMOWA Z

• materace przeciwodleżynowe
• laski, kule
• ortezy, tutory, pasy
• pieluchomajtki, podkłady
• inne

tel. 061 898 42 30, 0 501 701 417, 0 512 150 526

Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 6

SKLEP
MEDYCZNY
Wypożyczalnia rahabilitacyjna

REKLAMA
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LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Krosno, ul.Główna 51B, 62-050 Mosina
tel./fax 061 81-36-525; 81-32-891
www.lumo.com.pl; e-mail:lumo@lumo.com.pl

USŁUGI CIĘCIA
BLACH LASEREM
- Kotły c.o. olejowe, gazowe,
na paliwa stałe
- Wymienniki ciepłej wody
- Systemy kominowe

- Palniki olejowe i gazowe
- Układy sterowania
- Armatura wodna i olejowa

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1
tel. 0-61 898 10 59
kom. 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, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Zuzanna Bijaczewska
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.

