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Anonim
Elżbieta Bylczyńska
„Z przykrością informujemy, że jesteśmy rozczarowani tą redagowaną i wydawaną przez panią gazetą”.
Takim wstępem zaopatrzony był anonimowy list, który otrzymałam w sierpniu od „mieszkańców Mosiny i Puszczykowa” (ujęłam
w cudzysłów, ponieważ tylko tak był podpisany). „Mieszkańcy”
(nie odmówię sobie prawa do zaznaczenia, że domyślam się, kim
są – grupą kilku osób) to nie jest na szczęście rzesza czytelników,
która mogłaby zaważyć na wynikach sprzedaży, a tym właśnie
straszy się gazetę. Powód? Według autorów gazeta jest nudna,
nieciekawa, publikuje za długie teksty i „prawie eseje”, i co najgorsze zajęła się sprawą Katastrofy Smoleńskiej, jak by nie było ważniejszych spraw w obu gminach, tj. tematów dotyczących tylko
lokalnego życia.
Cóż mogę powiedzieć? Zrobiło mi się przykro, tym bardziej, że
z drugiej strony napływały wcale nie anonimowe i liczne głosy,
świadczące o czymś zgoła odmiennym. O prawdzie w tej sprawie,
trosce o Polskę, patriotyzmie, o honorze i wierze Polaków, o modlitwie za kraj…
Ten anonim mogę odebrać tylko tak: przyłóżmy jej i spróbujmy
postraszyć. Mogłabym nie zareagować, bo nie boję się takich ludzi i nie wstydzę tego, co robię. Do publicznej odpowiedzi na to
dictum namówił mnie pewien profesor, uważa on, że problemem
w naszym kraju są właśnie osoby i środowiska, które chciałyby być
ważne i mieć rację, a którym zwyczajnie brakuje wiedzy (nieraz
podstawowej), pokory, szacunku do drugiego człowieka, osobistej kultury, taktu…
„Polacy są już zmęczeni „Smoleńskiem” (piszą autorzy) – odmienianym przez wszystkie przypadki i we wszystkich mediach. Nic
nie zmieni faktu, że była to straszliwa katastrofa i Polska poniosła
wielkie straty w osobach 96 znakomitych obywateli (w tym prezydenta), ale takie rzeczy zdarzają się na całym świcie a my możemy
jedynie odmówić za nich wieczny odpoczynek…”.
Po pierwsze, nigdy nie powiem o sobie, że jestem Polką w pojęciu
autorów… Po drugie, nigdy „taka rzecz” jeszcze się na świecie
nie zdarzyła. Podkreślam te słowa – śmierć w niewyjaśnionych
okolicznościach prezydenta Polski, 96 najważniejszych osób w
państwie to „takie rzeczy, które się zdarzają…”. Szkoda komentarza. I nie uważam, że wystarczy jedynie odmówić „wieczny odpoczynek”, wręcz przeciwnie. Prawdziwi Polacy powinni z wielką
determinacją i cierpliwością dążyć do wyjaśnienia przyczyn tej
tragedii, nawet, gdyby to nie był zamach. Właśnie dlatego, że jest
tyle niedomówień, wątpliwości i kłamstw. Tego wymaga od nas
prawda historyczna i obowiązek wobec następnych pokoleń.

Zawężanie problematyki lokalnej prasy do spraw dotyczących
tylko własnego podwórka, co proponują autorzy, byłoby wyrazem braku odpowiedzialności – przecież to podwórko to nie jest
wyspa Robinsona Cruzoe, to Polska, Europa, świat. Współczesna
cywilizacja (media, Internet, podróże) coraz bardziej wpływa na
człowieka, na to, czym się zajmuje, co myśli, czuje i wybiera…
Dlaczego te opinie i wybory są u nas tak dramatycznie różne? Odpowiedź po części można znaleźć w wywiadzie, którego udzielił
nam znany pisarz i publicysta – Bronisław Wildstein (str. 4). Tzw.
„mieszkańcom Mosiny i Puszczykowa” szczególnie - polecam
twórczość tego autora…
Ten elaborat atakuje mnie, podpierając się argumentami, o których mogę tylko powiedzieć – smutne i żenujące. Nie przytaczam
w całości, bo mi wstyd, za ich prymitywizm, uszczypliwość, chęć
upokorzenia. Za to, że autorzy uważają swoje poglądy i racje jako
jedynie słuszne, że bezceremonialnie występują w imieniu Polaków, nawet nie zakładając, że są ludzie „nie zmęczeni”, inaczej
traktujący swoje prawa i obowiązki wobec Polski, dla których Bóg,
Honor, Ojczyzna to nie są tylko puste słowa, którzy mają własne
zdanie na temat rzeczywistości i nie muszą przyjmować jako
swoich - opinii niektórych mediów. I wreszcie wstyd mi za to, że
ośmielają się narzucać ten styl gazecie - „Pani redaktor – to nie
ten kurs i nie ci czytelnicy”. Piszą, że w Polsce jest mnóstwo gazet i
każdy ma możliwość wyboru, nie potrzeba więc polityki w naszej
gazecie, bo „Polacy mają jej dość”. Znowu nie czuję się „Polką”…
Ale, jeśli tak, cóż stoi na przeszkodzie, żeby zamiast GMP wybrać
w kiosku inny periodyk?
Te wszystkie rady, jaka powinna być gazeta lokalna, ten „mądry i
uczciwy” osąd jest jednak anonimem, aż chciałoby się zadać pytanie: za kogo uważa się tych, którzy anonimy piszą? Jeśli twierdzę,
że to ja mam rację, jeśli leży mi na sercu prawda i chcę coś zmienić
na lepsze, dlaczego boję się pod tym podpisać?
„Powiadają: że Boski – Mistrz równie był jasny
Dla mądrych i maluczkich…(dopisek to własny
Do Ewangelii czterech; nie wiem, z której wzięty).
Któż mniej od Zbawiciela bywał tu pojęty?!
I czy On wszystkich uczył równo parabolą?..
Dziś – w Ewangeliach nawet czytają, co wolą!
A czego wcale nie ma… lecz co tak się czuje,
Tak czyta, jak się puści i z-wulgaryzuje”.
Cyprian Kamil Norwid – „Rzecz o wolności słowa” - Pisma Wybrane

Pomoc dla Patryka
Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc ﬁnansową dla Patryka Łaskarzewskiego, siedemnastolatka,
mieszkańca Mosiny, który potrzebuje rehabilitacji po ciężkim wypadku, jakiemu uległ mając 9 lat.
Wszystkich, którzy chcą pomóc prosimy o wpłatę na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”,
zarejestrowanym jako Organizacja Pożytku Publicznego pod numerem KRS 0000186434
Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Oddział Złotów
nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
koniecznie z dopiskiem: na leczenie dla Patryka Łaskarzewskiego symbol 3/Ł
Liczy się każda złotówka
Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest akcja zbierania nakrętek plastikowych po napojach,
art. Spożywczych, jak i chemicznych. Uzbierane nakrętki można pozostawiać w dyżurce Zakładów
Usług Komunalnych w Mosinie (od strony dworca kolejowego PKP), gdzie przygotowane jest specjalne
pomieszczenie dzięki uprzejmości ZUK w Mosinie.
Rodzice i przyjaciele

wywiad
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Sprawa jest dość oczywista
16 września mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Bronisławem Wildsteinem w Pałacu Działyńskich w Poznaniu na promocji jego najnowszej książki „Czas niedokonany”. Wielka rzesza ludzi, wspaniała atmosfera, niezwykłe rozmowy, kolejka do autora - każdy z uczestników chciał zadawać mnóstwo
pytań pisarzowi. Publiczność oczywiście pozostała nienasycona. A na koniec...Wywiad dla naszej gazety
w księgarni Zysk i S-ka na Wielkiej.
Z Bronisławem Wildsteinem rozmawiają Elżbieta Bylczyńska i Wojtek Czeski
Był Pan prezesem Telewizji Polskiej, jako dziennikarz publicysta prowadził też wiele doskonałych programów.
Nie ma już Pana w ogólnopolskich mediach, dlaczego?
Co Pan takiego zrobił?
Sprawa jest dość oczywista – moja osoba wyraźnie nie pasuje
do koncepcji dominujących w Polsce mediów. Kiedy rezygnowano ze mnie nikt się nie przejmował tym, ilu miałem widzów
w telewizji. Tak zresztą jak w wypadku moich przyjaciół, którzy
także stracili programy i nie są zapraszani do TVP, jak: Janek Pośpieszalski, Joanna Lichocka czy Rafał Ziemkiewicz – oni także
przyciągali wielką rzeszę odbiorców. Ja jednak funkcjonuję ciągle. Publikuję w „Rzeczpospolitej”, w tygodniku „Uważam Rze”.
Chociaż można mieć obawy, że w ciągu kilku miesięcy i to się
zmieni, gdyż wiele osób podejrzewa, że ostatni zakup „Rzeczpospolitej” będzie się wiązał z jakąś zmianą…
Gdyby w Polsce istniał normalny rynek medialny – powiem bez
fałszywej skromności – taka osoba jak ja znalazłaby miejsce
również w mediach elektronicznych, ponieważ przyciąga dużą
grupę widzów. Także tych, którzy chcą zobaczyć osobę z oﬁcjalnym stemplem kontrowersyjności. I to jest normalne. Kolega,
korespondent medialny, który wrócił z Ameryki zadał mi zabawne pytanie: dlaczego TVN nie zaproponuje ci pracy? Nawet CNN
ma paru prorepublikańskich, konserwatywnych komentatorów,
tak powinno być. Właśnie, ale tutaj tak nie jest, natomiast istnieje tendencja do wyeliminowania, tych, którzy nie mieszczą się w
dominującym nurcie, co ma prowadzić do usunięcia ze sfery publicznej określonych ludzi, punktów widzenia, opinii i postaw.
Co więcej – są to postawy wcale nie takie ekscentryczne, gdyż
reprezentuje je ciągle chyba większość mieszkańców Polski.
Jest Internet…
Internet w Polsce ciągle jeszcze nie odgrywa tej roli, zresztą proszę zwrócić uwagę, kto jest właścicielem największych portali i
jak one wyglądają. To są ci sami ludzie, którzy nadają ton głównemu medialnemu nurtowi.

Z zakusami, żeby ocenzurować innych autorów
Tak, ale na to jest mała szansa, mała szansa, aby wprowadzić regulacje kontrolujące Internet. Natomiast, gdy ma się w rękach
największe portale, to poprzez nie można narzucić większości
określoną wizję świata. Niewielu jest odbiorców, którzy posiadają
taki stopień niezależności i aktywności, żeby aktywnie poszukiwać innych internetowych przekazów. W większości raczej nie
mają ukształtowanych poglądów, może mają słuszne intuicje, ale
nie przekładają się one na sprecyzowane polityczne poglądy, nie
posiadają do tego wystarczającej wiedzy, nie zajmują się tym i nie
mają pojęcia, kto co mówi. Odbierają to, co dostają i dochodzą do
wniosku, że widocznie tak należy odbierać świat …
Może Pan ma jakiś pomysł, żeby to zmienić?
Nic innego nie robię, całe życie mam mnóstwo pomysłów, inna
sprawa, że nie wszyscy są nimi zachwyceni. Coś próbuję robić, jak
widać, pomimo lat. Nie mam zamiaru znikać… Współpracuję teraz z pewną inicjatywą – formą telewizji internetowej, Razem TV.
Podobną do radia WNET, Krzysztofa Skowrońskiego?
Tak, komentuję tam, Mateusz Dzieduszycki i Robert Tekieli są
twórcami tej telewizji. Pracuje w niej paru innych znanych dziennikarzy, m. in. Tomek Terlikowski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
W moim wypadku to sprawa przelotna, gdyż mam obowiązki
wobec strony internetowej „Rzeczpospolitej”, ale nie wiadomo,
co czas przyniesie.
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Czy widzi Pan jakieś znaczenie prasy lokalnej, która nie
należy do wielkich koncernów, która kiepsko funkcjonuje
w sensie ﬁnansowym, nie mniej jest chętnie czytana przez
małe społeczności?
Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do wszelkiego typu
obywatelskich inicjatyw. Im bliżej ludzi, w sensie lokalnym, tym
lepiej to odbieram. Pytanie, czy one będą w stanie przetrwać?
Właśnie w związku z Internetem. Widzimy przecież zjawisko
odchodzenia od czytania gazet, np. dzienników. Rynek dzienników na świecie kurczy się. Nie wydaje mi się, że można by temu
zapobiec. Życie dziennika jest bardzo krótkie, trwa parę godzin.
W związku z tym, przy takim funkcjonowaniu Internetu, pojawia
się pytanie: Po co nam dziennik? Po co nam gazeta?
Żyjemy w czasie przełomu, zmian kulturowych, trudno więc
przewidywać, przewidywania są najtrudniejsze w życiu…
Ale optymistą w życiu jest Pan mimo wszystko…
Mamy ogromne szczęście w porównaniu z pokoleniami naszych
rodziców i dziadków. Uczestniczyliśmy w upadku komunizmu.
I nie ma co marudzić, natomiast nie znaczy to, że jest cudownie. Takie są realia, mamy pewne zadania, obowiązki i trzeba je
wykonywać. Nikt nam nie obiecywał, że będzie łatwo. Musimy
stawić czoła rzeczywistości takiej, jaka jest.
I ją opisywać, także w literaturze, mam na myśli Pana ostatnią książkę. Nasza literatura współczesna raczej nie podejmuje takich wyzwań, nie sięga głęboko.
Współczesna polska literatura jest bojaźliwa, płytka, mało tego,
jest taka… modna. Zajmuje się, np. trudną sytuacją transseksualistów, którzy walczą o uznanie; czy księżmi, którzy nawracają się na
ateizm. Autorzy takich utworów mogą dzisiaj mieć pewność, że
znajdą promocje w znaczących ośrodkach. Groteskowe jest to, że
rzeczy promowane przez najbardziej wpływowe ośrodki zyskują
etykietę zbuntowanych, nonkonformistycznych, itp. Szkoda mówić. Skorumpowanie tego środowiska jest bardzo znaczące.
Gdzie Pan widzi szanse lub przeszkody w Polsce w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, wiemy, że są już małe wysepki, pojedyncze środowiska. Jak można pomóc tym niedużym ośrodkom?
Państwo już to robicie. Widzę szansę dla takich inicjatyw, one są
tym bardziej wartościowe, że rzeczywiście są niezależne, wynikają z potrzeby, głównie potrzeby duchowej, a osoby je tworzące podejmują realne ryzyko. A więc ci ludzie mają dużo więcej
motywacji, niż ci, którzy się podczepiają pod główne ośrodki.

Te środowiska wydają bardzo interesujące biuletyny i pisma. W
Krakowie mamy Ośrodek Myśli Politycznej, pismo „Arkana”, organ Klubu Jagiellońskiego „Pressje”. W Warszawie funkcjonuje
Fundacja Republikańska, która wydaje „Rzeczy Wspólne”. Mamy
też „Teologię Polityczną”, pismo i wydawnictwo „Fronda”, Stowarzyszenie Solidarni 2010 i inne. Jest to taki archipelag, bardzo
interesujący, który może z czasem przekroczyć tą masę krytyczną i znacząco wpłynąć na rzeczywistość. Powstają też rozmaite
portale internetowe, robione własnym sumptem, za własne pieniądze, bez niczyjej pomocy. Pojawiają się przecież ﬁlmy, które
krążą dziwnym obiegiem, co jest niebywałe, bo na Zachodzie
wszystkie telewizje by je pokazywały. W Polsce jak widać jest
inaczej. Stąd potrzeba istnienia tych małych, lokalnych środowisk, trzeba powalczyć, z takich rzeczy coś się dobrego rodzi…
Dziękujemy za rozmowę.
-------------------------------------------------------------------------------„Czas niedokonany” Bronisław Wildstein
„Mistrzowsko opowiedziane skomplikowane historie poszczególnych postaci, ich wielostronne, wnikliwe portrety psychologiczne, znakomite dialogi, intelektualny rozmach przedstawianych
w powieści problemów, a przede wszystkim niecofanie się przed
żadnym tabu, czynią z powieści Wildsteina wydarzenie artystyczne i intelektualne, stawiające autora „Czasu niedokonanego”
wśród najwybitniejszych współczesnych polskich pisarzy”.
Prof. Włodzimierz Bolecki, krytyk literacki

aktualności
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„Nie” dla marketu
We wrześniowej sesji Rady Miasta Puszczykowa uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa mieszkańców sprzeciwiających się budowie marketu w centrum Puszczykowa. Sprawa „wypłynęła” po
tym jak inwestor skierował do Urzędu Miejskiego wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla
marketu i parkingu przy ul. Magazynowej.
Poinformowani przez urząd mieszkańcy,
będący stronami w postępowaniu (sąsiedzi działki, na której inwestor planował
budowę marketu) przyszli na sesję, aby
wyrazić sprzeciw wobec takiego zamiaru.
„Uważamy, że jakakolwiek budowa kolejnego
marketu w dziewięcio – tysięcznym mieście
(w pobliżu są już trzy duże sklepy wystarczająco zaspokajające potrzeby społeczności),
w gęstej zabudowie mieszkaniowej – jednorodzinnych domów, jest nie tylko niepotrzebna, ale powinna być wręcz zabroniona.
Mieszkańcom utrudniłaby codzienne życie,
zabrałaby nam spokój, wypoczynek i radość
mieszkania właśnie w takiej miejscowości
o cenionych przez nas walorach przyrodniczo-krajobrazowych i specyﬁcznym klimacie
dawnej miejscowości letniskowej; spowodowałaby także spadek wartości naszych nieruchomości” – napisali mieszkańcy w liście
- petycji do burmistrza Puszczykowa.
Jak zapewniali mieszkańców: burmistrz
Andrzej Balcerek, radni i kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki
Gruntami zgody miasta na lokalizację marketu przy ulicy Magazynowej nie będzie.
Jak się okazuje, dla tego terenu nie ma
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor
wystąpił, więc o warunki zabudowy. W takiej sprawie urząd może wydać zgodę na
budowę konkretnego obiektu, jeśli w jego
okolicy są już podobne. Na przykład, jeśli w
najbliższym sąsiedztwie działki, na której
inwestor planował budowę marketu dzia-

łałyby już podobne markety miasto mogłoby wydać pozwolenie (nie miałoby po prostu powodu, aby odmówić). Jednak przy ul.
Magazynowej są tylko domy jednorodzinne i drobne usługi, więc z przyczyn formalnych taka zgoda wydana być nie może.
Sprawa jednak nie została deﬁnitywnie zakończona, ponieważ inwestor złożył wniosek o zawieszenie procedury, co zdaniem

mieszkańców może oznaczać, że próbuje
grać na czas i wymyślić w tym czasie kolejny sposób na uzyskanie pozwolenia.
Radni zadeklarowali także, że będą dążyli
do jak najszybszego wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – z zapisem uniemożliwiającym lokalizację tam obiektów handlu
wielko - powierzchniowego. (red.)

Kolejna schetynówka
W Mosinie będzie realizowana kolejna ulica doﬁnansowana
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Tym razem pozytywnie rozpatrzono wniosek o doﬁnansowanie budowy ul. Wysokiej w Mosinie, który
został złożony podczas naboru w 2010 r.
Mosina otrzyma na budowę doﬁnansowanie w wysokości
653 560 zł. – czyli maksymalnie 50% kosztów kwaliﬁkowanych.
W ramach kolejnej mosińskiej„schetynówki” powstanie ponad
380 metrów drogi z kostki brukowej, ponad 500 mb kanalizacji deszczowej, po obu stronach wybudowany zostanie chodnik. Oczywiście całość zostanie odpowiednio oznakowana.
Przedsięwzięcie będzie realizowane przy wsparciu ﬁnansowym Powiatu Poznańskiego, a koniec realizacji zaplanowano
do końca listopada br. (red.)
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Mikołaj żyje, mimo tej strasznej choroby
Wczoraj rozmawiałem z onkologiem – podjęliśmy decyzję, że Mikołaj chemię dalej musi brać,
żeby rak się nie rozrastał.
Mikołaj Stelmach Z Mosiny walczy dwa i pół roku z chorobą – rakiem
kości. Kilkakrotnie pisaliśmy już o nim na łamach, o wspaniałej akcji
mieszkańców Mosiny i Puszczykowa, wspierającej leczenie. Leczenie w
Chicago ﬁnansują ludzie dobrej woli. W Polsce nie podjęto się walki z
chorobą… Kiedy traﬁł do USA lekarze amerykańscy orzekli, że potrzebna jest amputacja nogi ze względu na ogromne już ognisko choroby.
Ojciec Mikołaja – Andrzej Stelmach przebywa w Chicago razem z synem, mieszkają w domu zakonnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Modlą się za niego wspólnoty – meksykańska, ﬁlipińska
i polska. Mikołaj bardzo cierpi.
- Kiedy się budzimy i widzimy jeden drugiego – cieszymy się… To
znak, że Pan Bóg darował nam jeszcze jedną chwilę życia, którą trzeba
uświęcić, powiedział w telefonicznej rozmowie pan Andrzej. – Są dni
pełne rozpaczy, ale są i lepsze…Straszne chwile przechodzi Mikołaj,
a końca choroby nie widać…Ma przerzuty w płucach, ale nie można
operować…Transplantacja płuc w przypadku raka jest niemożliwa.
Żeby chemia mogła zadziałać potrzebny jest cud…
Jest to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów. Lekarze nie są w
stanie znaleźć środka, który do końca zabiłby raka.
Jeszcze w połowie czerwca tak do nas pisał Mikołaj:
Po miesiącu pobytu w szpitalu zostałem wypuszczony do domu. Jestem szczęśliwy, gdyż ostatnie dni były ciężkie. Nie mogłem przespać
żadnej nocy.
W maju minęły dwa lata od wykrycia choroby. Miało być znacznie krócej,
a jeszcze nie widać końca. Zdaję sobie sprawę z powagi mojej choroby,
dlatego dzielnie znoszę kolejne cierpienia. Jestem już po kolejnej operacji.
Tym razem lekarze usunęli mi pozostałości rakowe, które nadal znajdowały się w miejscu po amputacji. Wszystko się zagoiło prawidłowo. Wciąż
odczuwam ogromny ból w tym miejscu, rana jest bardzo duża i jeszcze
jest spuchnięte, nie biorę środków przeciwbólowych. Byłem zmuszony je
odstawić, aby mój organizm zaczął funkcjonować. Po całym miesiącu
leżenia jestem bardzo słaby. Dostałem paraliżu lewej dłoni, co bardzo
utrudniło mi poruszanie się. Dojście do łazienki sprawia mi wiele problemów, ale nie poddaję się i trenuję, aby jak najszybciej powrócić do dobrej
kondycji. Ta mi będzie teraz szczególnie potrzebna, bo czeka mnie kolejna
operacja płuc. Jest to jedna z najbardziej bolesnych operacji, więc chcę
być w dobrej formie, aby potem szybko podnieść się i wziąć kolejny cykl
chemii. Do tego są straszne upały. W dniu, w którym opuszczałem szpital
temp. sięgała 40 st. C. Dla mnie to ciężkie do zniesienia.
Wciąż pozytywnie patrzę w przyszłość i wierzę, że leczenie wkracza w
decydująca fazę. Bardzo dziękuję, że wspieracie mnie oﬁarną modlitwą i
odczuwam tę Waszą modlitwę codziennie, szczególnie, gdy przychodzą
ciężkie chwile i cierpienia. W tych trudnych chwilach bardzo dziękuję, że
jesteście nieustannie ze mną. Razem z Wami pokonam wszystko.
Serdecznie pozdrawiam wraz Tatą z Chicago
Pamiętam O Was w moich modlitwach. Mikołaj

Drodzy przyjaciele prosimy Was, włączcie się do nowenny w dowolnym
dla Was czasie i miejscu, zachęcajcie Wasze grupy modlitewne, w których
zbieracie się do wspólnej modlitwy o podjecie nowenny we wspólnotach.
Kochani mimo różnych trudności życiowych, które Was dotykają, wzywam Was i błagam - zjednoczcie się na modlitwie i wierzcie tylko, że to, o
co poprosicie na modlitwie spełni się, bądźcie pokorni i cierpliwi.
Poniżej modlitwa o szczególną łaskę przez wstawiennictwo Bogdana
Janskiego:
Bądź uwielbiony miłosierny Boże, który w swojej bezwarunkowej miłości
odnalazłeś Bogdana Janskiego na pogmatwanych ścieżkach jego życia i
przemieniłeś go w jawnego pokutnika oraz apostola miłości i duchowego
zmartwychwstania. Za jego wstawiennictwem wysłuchaj mojej modlitwy i udziel mi łaski (przedstaw Bogu swoją prośbę...),o którą Cię z ufnością prosze. Pozwól ponadto, dobry Panie, byśmy mogli czcić sługę Twego
Bogdana, na ołtarzach dla większej chwały Twojej. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Podjęta modlitwa nowennowa, trwa przez 9 dni w łączności z wszystkimi
modlącymi się na całym świecie w tej intencji. Do modlitwy można dołączyć, wybrane swoje modlitwy, jak jedną z części tajemnic różańca świętego. Jako dopełnienie modlitwy, można dołączyć jakąś formę umartwienia,
a szczególnie Was prosimy w tej intencji o przystąpienie do Sakramentu
Pojednania i do Komunii Świętej.
Prosimy prześlijcie ta prośbę wszystkim tym, którzy pragną się modlić razem z nami.
Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej poświęconej Mikołajowi
www.mikolaj-stelmach.pl
Drodzy przyjaciele, dziękujemy za wszystko, za Waszą pamięć i modlitwy.
Doskonale wiecie, że to wasze modlitwy pozwalają nam tu przetrwać ten
trudny czas.
Pozdrawiamy Was serdecznie z Chicago, zawsze pamiętający w naszych
modlitwach. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.
Mikołaj i Andrzej

A oto e-mail z 26 września tego roku:
DRODZY PRZYJACIELE
Wiemy, że jesteście przy nas cały czas i trwacie w nieustannej modlitwie w
intencji uzdrowienia Mikołaja. Ostatnio trudne chwile, jakie jest nam dane
przeżyć jeszcze bardziej mobilizują nas do jedności na modlitwie, do oﬁarowania naszych cierpień, ufając naszemu Panu Jezusowi, że do Niego
należy czas i miejsce uzdrowienia Mikołaja. Dlatego też została podjęta
nowenna o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Bogdana Jańskiego, założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i o cudowne uzdrowienie z choroby nowotworowej Mikołaja, za jego wstawiennictwem.

Smutny miał głos pan Andrzej. W odpowiedzi na ten e-mail poprosiłam go o kontakt. Zadzwonił w poniedziałek rano, trudno opisać
tą rozmowę…Nie wiem, czy potraﬁłabym tak pięknie cierpieć…Ale
wiem, że jest to jedno z najpiękniejszych świadectw wiary i zawierzenia Panu Bogu…
Elżbieta Bylczyńska
Pomoc można oﬁarować na konto Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego, Mosina, ul. Kościuszki 1.
Nr konta: 31 9048 0007 2001 0000 3694 0001 z dopiskiem „Dla Mikołaja”.

wywiad
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Przeludniona czy liczna?
W jednym z wrześniowych numerów poznańskiego dziennika ukazał się alarmujący artykuł, że w I
klasie Szkoły Podstawowej w Daszewicach uczy się 30 uczniów.
Rodzice pierwszoklasistów żalili się, że nauczyciele w tak licznej
klasie nie będą w stanie właściwie nauczać i nie znajdą czasu dla
każdego ucznia. Powołują się przy tym, na zalecenie ministerstwa oświaty, zgodnie z którym najlepiej jeśli w klasach I-III naukę
będzie pobierało do 25 uczniów w jednej klasie. To, że dyrektor
szkoły podzieliła klasę na grupy na lekcjach informatyki, języka
obcego i wychowania ﬁzycznego, mimo, iż nie ma ustawowego
obowiązku, to ich zdaniem za mało, ponieważ podziału nie ma
już podczas nauki pozostałych przedmiotów.
Bez wątpienia sytuacja, kiedy w klasie jest mniej uczniów jest bardziej komfortowa zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Z takimi
argumentami nie ma co dyskutować. Jednak takie medialne nagłośnienie problemu może sugerować, że daszewiccy pierwszoklasiści są jedynymi w kraju, którzy muszą uczyć się klasie, przekraczającej 25 uczniów.
Czy tak jest w istocie?
- Takie przedstawienie sprawy mija się oczywiście z prawdą. W szkołach
podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie naszej gminy
jest kilkanaście klas, w których uczy się ponad 25 uczniów. Podobnie
jest w wielu innych szkołach w całej Polsce – mówi Małgorzata Kasprzyk, kierownik referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosine.
Przyczyn, dla których w klasach naukę pobiera większa niż zalecana
przez ministerstwo liczba uczniów jest wiele. Dla przykładu w Daszewicach pani dyrektor przyjęła kilkoro dzieci spoza rejonu, czyli
takich, które zasadniczo powinny chodzić do innych szkół (takie decyzje dyrektor podejmuje we własnym zakresie). Nie należy zapominać także o tym, że w naszym kraju w życie weszła kolejna reforma systemu oświaty. Zmiany spowodowały, że do pierwszych klas
chodzą siedmiolatki (taki był, bowiem dotychczas wiek rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej) oraz sześciolatki, których rodzice mogli decydować, że pójdą do podstawówki rok wcześniej (ich także

dyrektor mogła nie przyjąć). De facto w I klasach uczą się więc dzieci z dwóch roczników, które przedtem chodziłyby do różnych klas.
Rodzice z Daszewic sugerują, aby dyrektor podzieliła tę klasę na
dwie. Oczywiście 15 osobowa klasa to komfortowa sytuacja dla
nauczyciela i uczniów. Jednak czy takie podejście do sprawy jest
sprawiedliwe dla pozostałych uczniów z naszej gminy? Z pewnością nie, bo co mają powiedzieć rodzice i uczniowie z klas liczących po 25, 26 uczniów. Oni nawet nie mają podstaw do tego,
aby żądać podziału takiej klasy na dwie, a czy nauka w klasie 26
osobowej, aż tak bardzo różni się od tej prowadzonej w klasie z
30 uczniami?
Czy zasadne jest także, aby gmina dysponująca publicznymi pieniędzmi miała stwarzać precedensowe rozwiązania nie oglądając
się na sytuacje innych szkół? Czy w takiej sytuacji uczniowie liczniejszych klas nie poczuliby się pominięci?
Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej dosyć istotnej kwestii. Oczywiście chodzi o ﬁnanse. Podział klas na mniejsze wiązałby się
przecież z generowaniem dodatkowych, niemałych kosztów.
- Gminy niestety nie stać na takie rozwiązania. Subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni nawet wynagrodzeń
nauczycieli. Z budżetu gminy dokładamy do niej około 14 milionów
złotych – mówi Zoﬁa Springer, Burmistrz Mosiny. – Ponadto chciałabym zauważyć, że liczebność klas nie przekłada się wprost proporcjonalnie na wyniki nauczania. Z praktyki wiemy, że nie wszystkie
mniej liczne klasy osiągają lepsze wyniki w nauce. W naszej gminie
mamy niestety przykłady, gdzie bardzo nieliczne klasy słabo wypadają w testach organizowanych na zakończenie edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach. Sugerowanie przez rodziców, że
uczęszczanie do licznej klasy jest równoznaczne ze słabszymi wynikami w nauce jest więc nieprawdziwe.
(red.)

Nie zameldowani roszczeniowcy
Na jednym z internetowych forów znalazłem pytanie: Czy radny Antoni Karliński
miał prawo powiedzieć, że osoba niezameldowana w danej miejscowości nie
powinna się wtrącać w jej życie. Taki cytat
radnego można bowiem znaleźć w jednym z wielkopolskich dzienników. Wypowiadał się tam przy okazji interwencji
jednej z mieszkanek Mosiny, która jako
jedyna protestowała przeciwko wycięciu
dwóch drzew, podczas budowy chodnika. Sprawa wycinki była o tyle kontrowersyjna, że pozwolenie było już od kilku
miesięcy nieważne. Na temat zasadności
terminowości udzielania takiego pozwolenia trudno się wypowiadać, bo to wszak
przepisy, których urzędnicy z Mosiny nie
ustalają. Jednak, jeśli ktoś wyraża zgodę
na wycinkę to chyba uważa, że natura sobie bez tych drzew poradzi. Tymczasem
ograniczenie ważności takiego pozwole-

nia oznacza chyba, że zdaniem wydającego glejt na wycinkę mogła natura obejść
się bez tych drzew do listopada a potem
już nie. Trochę pogmatwane, ale przejdźmy do rzeczy.
Czy osoba niezameldowana powinna
wtrącać się w sprawy lokalnej społeczności? Prawdę powiedziawszy nikt jej tego
zabronić nie może. Praw publicznych pozbawiona przecież nie jest. Z drugiej strony
skoro nie chce się zameldować to znaczy,
że nie chce się z tą lokalna społecznością
zasymilować, jednocześnie próbując narzucać im swoją wolę. Przypomina to trochę model rządzenia z minionej epoki, kiedy w Warszawie wiedziano lepiej, co jest
dobre dla Mosiny.
Wbrew pozorom dla gminy to, że ktoś nie
jest zameldowany nie jest takie obojętne.
Znaczna część podatków płaconych przez
każdego z nas oraz przez ﬁrmy działające

na terenie Mosiny jest przecież przekazywana do kasy gminy. To nie są wcale symboliczne kwoty. Szacuje się, że z podatków średnio zarabiającej osoby do gminy
wraca około 1000 złotych rocznie. Co to
jest 1000 złotych dla budżetu gminy powiedzą sceptycy. Pewnie, że 1000 złotych
to niewiele, ale jeśli takich osób jest 1000,
a nie można wykluczyć, że na terenie naszej gminy mieszka tylu nie zameldowanych, to jak łatwo policzyć gmina traci na
tym milion złotych, a takiej kwoty bagatelizować na pewno nie można.
To z pewnością właśnie to miał na myśli
radny Karliński, mówiąc o tych, którzy nic
nie wnoszą do gminy, ale chcą o niej decydować. Najłatwiej stać z boku i zgłaszać
tylko swoje pretensje. A zameldowanie
nic nie kosztuje, trzeba jednak chcieć.
Observator
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Gospodarność wielkopolską

pielęgnuje od pokoleń
Rozmowa z Zenonem Torzem, kandydatem na posła RP w najbliższych wyborach parlamentarnych
Elżbieta Bylczyńska:
- Kandyduje Pan do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z list
Prawa i Sprawiedliwości. Mówi się o Panu, że zna Pan wartość pieniądza, z powodzeniem prowadzi Pan własną ﬁrmę,
szanuje pracę, skąd ta decyzja?
Zenon Torz:
- Propozycję kandydowania w jesiennych wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej złożył mi prezes poznańskiego okręgu Prawa
i Sprawiedliwości, motywując to tym, że jeden z liderów poznańskiego środowiska prawicowego i patriotycznego powinien zasilić listę nr 1.
- I nie przeszkadza Panu to ostatnie, nie eksponowane miejsce na liście?
- Pozwolę sobie nie zgodzić się z Panią. O miejsce 20 poprosiłem celowo, aby ułatwić moim wyborcom poszukanie nazwiska
TORZ na liście. W ten sposób uniknąłem także nie potrzebnej
walki o jak najwyższe miejsce.
- Osoby z Pana środowiska rekomendują pańską kandydaturę ze względu na Pana zmysł praktyczny, wysokie umiejętności, twierdzą, że bardzo szanuje Pan każdą złotówkę,
i że Polsce bardzo w tej chwili potrzeba takich ludzi. Czym
się Pan zajmuje? Skąd Pan pochodzi?
- Jestem poznańskim drobnym przedsiębiorcą, inżynierem
i działaczem społecznym. Moja rodzina jest zakorzeniona w Poznaniu od wielu pokoleń. Pradziadowie mieszkali w Wirach
koło Lubonia, zatem solidność i gospodarność wielkopolską
pielęgnuję od wielu pokoleń. Działałem w samorządzie rzemieślniczym, a od trzech lat jestem przewodniczącym Poznań-

skiego Klubu Gazety Polskiej - klubu mającego wielkie osiągnięcia w skali całej naszej Ojczyzny.
- Z jakim programem idzie Pan po mandat posła Rzeczypospolitej?
- W moim programie stawiam na gospodarkę, na bezpieczeństwo ekonomiczne polskich rodzin - to jest bezwzględny priorytet. Polska najlepiej rozwijała się wtedy, kiedy rozwijała się
polska przedsiębiorczość, szczególnie ta mała i średnia - także
rodzinna. Trzeba do tego wrócić - dość przywilejów dla obcych.
Nasze zasoby naturalne muszą być wykorzystane w interesie
Polaków, a nie tylko w interesie zagranicznych korporacji. PKP
musi być własnością państwową, gdyż kolej jest jednym z najważniejszych nerwów naszej gospodarki.
Bardzo ważnym problemem jest stan polskiej służby zdrowia.
Dostępna musi być dla każdego potrzebującego, a nie tylko dla
wybranych.
- Wiem, że wyjaśnienie przyczyn Tragedii Smoleńskiej jest
dla Pana bardzo ważną kwestią.
- Mój Klub od 18 miesięcy bardzo głośno domaga się wyjaśnienia tego tragicznego i bardzo bolesnego zdarzenia. Obecna
władza zrobiła wszystko, aby Tragedii Smoleńskiej nie wyjaśnić.
A słowa ministra Millera, że jego raport będzie Polaków jeszcze
bardziej bolał, niż raport gen. Tatiany Anodiny jest policzkiem
dla każdego uczciwego Polaka. Przez szacunek dla oﬁar Smoleńska i ich rodzin wyjaśnienie tej tragedii będzie jednym z priorytetów przyszłego Sejmu.
Z jakim hasłem idzie Pan do tych wyborów?
POLSKA POTRZEBUJE DOBREGO GOSPODARZA.

wydarzenia
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Mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa

utworzyli klub
Inauguracyjne spotkanie Mosińskiego Klubu Gazety Polskiej odbyło się 11 września w restauracji hotelu Morena. Przybyli mieszkańcy
Mosiny i Puszczykowa. Puszczykowianie podkreślili, że byłoby ich
więcej (chętnych jest dużo), ale sądzili, że tylko mieszkańcy Mosiny
mogli wziąć w nim udział. Postanowiono, że na początek będą się
spotykać w klubie członkowie obu gmin, jeśli liczba osób znacząco
wzrośnie, rozdzieli się na dwa kluby – mosiński i puszczykowski.
Zenon Torz – przewodniczący poznańskiego oddziału podkreślił
fakt, że na założycielskim spotkaniu w Poznaniu było mniej osób
niż w Mosinie, a dzisiaj klub liczy ponad 300 osób. Pierwsze spotkanie zaszczycił swoją obecnością prof. Stefan Zawadzki, który
wygłosił wykład pt. „Współczesny patriotyzm”. I właśnie patriotyzm
był tematem głównym, wszyscy uczestnicy zgodnie wyrazili przekonanie, że Polsce potrzeba dzisiaj odpowiedzialnych, mądrych,
silnych i uczciwych ludzi. (EB)
Prof. Stefan Zawadzki „Współczesny patriotyzm” – fragmenty:
Co raz częściej można usłyszeć, iż patriotyzm to przeżytek, to postawa, którą można było zrozumieć w XVII, XVIII i XIX wieku, w czasach
rozbiorów, kiedy trzeba było walczyć zbrojnie lub w inny sposób
przeciwstawiać się zaborcom. Ale nawet w odniesieniu do tych
epok niektórzy twierdzą, że ówczesny patriotyzm był szkodliwy, bo
powstania podejmowano bez rozeznania szansy, społeczeństwo
ulegało wykrwawieniu i zubożeniu (wielu odebrano majątki, innych
skazano na wygnanie, inni opuścili w popłochu kraj z obawy przed
prześladowaniami. Walka nie miała zatem sensu. Można odnieść
wrażenie, iż zdaniem autorów tych wypowiedzi wolność winna
przyjść sama, bez naszego wysiłku. Część z nas zapewne czytała o
stosunku do Piłsudskiego - gdy Pierwsza Kadrowa wyruszała z Krakowa, tzw. „realiści” uważali całą akcję za niepotrzebną, ba szkodliwą.
Historia przyznała rację nie owym realistom, lecz Piłsudskiemu.
…Słyszy się niekiedy, iż jednocząca się Europa nie potrzebuje patriotyzmu; co najwyżej do przyjęcia są lokalne tradycje, ot lokalna
muzyka, lokalny folklor, lokalne potrawy, ale patriotyzm to rzecz
zbędna. Mamy jedną Europę i w niej nasze miejsce. To niemal zaprzeczenie potrzeby państwa i w pewnym stopniu jest to realizowane na naszych oczach poprzez ciągłe zwiększanie uprawnień
instytucji europejskich, czego wyrazem jest powołanie tzw. „Prezydenta” i tzw. „Minister od spraw polityki zagranicznej”.
… Polakom w minionych epokach, ale i współcześnie przypisuje
się nierzadko nacjonalizm, szowinizm, ksenofobię, rasizm i antysemityzm. Autorami tych wypowiedzi są zarówno przedstawiciele
świata polityki i mediów w kraju, ale nierzadko i za granicami.
Czy Polacy są nacjonalistami w tym negatywnym znaczeniu?
Moim zdaniem nie i mamy na to wiele historycznych i współczesnych przykładów.
Historycznym przykładem, nie mającym paraleli w Europie jest
powstanie I Rzeczypospolitej, państwa, w którym równe prawa
posiadali Polacy, Litwini i Rusini. W najwyższych władzach cywilnych Rzeczypospolitej zasiadali zarówno Polacy jak Litwini i Rusini, biskupi katoliccy jak i prawosławni; nie było prześladowań
religijnych, polski król nie chciał być sędzią ludzkich sumień. Gdy
na zachodzie Europy przez wieki szalał antysemityzm, setki tysięcy
Żydów przybywało do Polski, gdzie swobodnie kultywowali swą
religię, budowali świątynie, tworzyli sieć własnego szkolnictwa,

a nawet – ewenement w skali światowej – otrzymali od państwa
polskiego zgodę na stosowanie w sprawach wewnątrz-etnicznych
własnych norm prawnych. Relacje nie były idealne, dochodziło
do lokalnych sporów, ale wbrew upowszechnianym poglądom,
pogromy w I Rzeczypospolitej należały do rzadkości, i co ważne,
nigdy nie miały przyzwolenia państwa. Pogromy na dawnych obszarach państwa polskiego to zjawisko narastające w okresie zaborów. To nie obciąża państwa polskiego, ani Polaków, ale obciąża
zawsze aktualne władze, które poprzez swoje struktury administracyjne policyjne, sądownicze, propagandę prasową, oświatową
mają obowiązek przeciwdziałania napięciom między-etnicznym,
narodowym. Jak wiemy pogromy i antyżydowskie wystąpienia
miały miejsce także i w okresie międzywojennym. Rzeczywiście,
ówczesne odrodzone państwo polskie nie do końca panowało nad
antysemickimi działaniami, ale – co ważne nigdy nie stał za nimi
autorytet, (czyli przyzwolenie państwa).
… W ostatnich latach karierę robi oskarżanie Polaków o antysemityzm zarówno w czasie II wojny światowej, jak i po wojnie. Szczególnym wyrazem zwyrodnienia Polaków ma być mord na Żydach
w Jedwabnem, dokonany jakoby rękami i z inicjatywy Polaków. Ten
drugi warunek trzeba stanowczo odrzucić. Każdy, kto przeżył wojnę
lub zapoznał się z warunkami okupacji niemieckiej wie doskonale,
że jakiekolwiek działania bez zgody, wiedzy, a właściwie inicjatywy
Niemców były niemożliwe (nie mówię tu o indywidualnych napadach pojedynczych bandytów czy niewielkich zorganizowanych
grup). W działania niewielkiej grupy miejscowej ludności, która
miałaby – nie posiadając broni - pamiętajmy w momencie mordu
w Jedwabnem wszystkie źródła mówią o obecności Niemców – zapędzić i wymordować kilkuset miejscowych Żydów, może uwierzyć
tylko ktoś, kto nie ma żadnego pojęcia o warunkach okupacyjnych.
Ale nawet gdyby mordu dokonali Polacy, to całkowitą winę ponosi okupant – bo to wyłącznie na nim spoczywa odpowiedzialność
za zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej zamieszkującej okupowane terytorium. Tak stanowi prawo międzynarodowe.
Niemcy wiedzą o tym doskonale, ale dlaczego nie zdjąć z siebie odpowiedzialności, skoro sami Polacy dają im taką możliwość?
Drugi mit to odpowiedzialność Polaków za antysemicką nagonkę
roku 1968, zorganizowaną od początku do końca przez ówczesne
władze państwowe komunistyczne, nie pochodzące wszak z wolnego wyboru, ale z pseudo-wyborów. Co ciekawe o antysemityzm
oskarżają nas bardzo chętnie ówcześni wysocy działacze PZPR,
niestety ciągle dziś aktywni politycznie lub w sferze mediów. Nie
czuję się współodpowiedzialny za antysemityzm czasu PRL w najmniejszym stopniu.
Nierzadkie są opinie, iż powstania (w czasie zaborów), a i ostatnie Powstanie Warszawskie, nie miały sensu. W tym duchu popisał się przed laty D. Tusk, dla którego polskość i przeszłość pełna
zbrojnych zmagań to nienormalność. Czy rzeczywiście? Zatrzymajmy się pokrótce tylko na dwóch powstaniach: Styczniowym i
Warszawskim. Pierwsze przyniosło niewątpliwe straty, zwłaszcza
materialne, ale zaowocowało także niespodziewanie korzystnymi
zmianami. Oto rzesze zubożałej szlachty stały się bazą nowej grupy
społecznej: inteligencji, która przechowała i przekazała kolejnym
pokoleniom narodowe tradycje. To dzięki niej praca służyła zachowaniu narodowej tradycji i patriotyzmu; z jej ducha wyrósł opór
przeciwko niemieckiemu, a potem sowieckiemu okupantowi.
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Szczególnie zakłamane jest spojrzenie na Powstanie Warszawskie.
Tymczasem jest oczywiste, że gdyby nie niemal dokładnie półroczne stanie armii sowieckiej „z bronią u nogi” pod Warszawą, wobec
niezwykle powolnego postępu aliantów na Zachodzie, Związek
Sowiecki miał wszelkie szanse by opanować nie część, ale cale
Niemcy. Gdyby się tak stało, polityczna mapa powojennej Europy
wyglądałaby zupełnie inaczej, a Polska nie miałaby najmniejszych
szans na zachowanie nawet tej formy ograniczonej suwerenności,
jaką miała PRL. Bez wątpienia bylibyśmy 17 republiką z językiem
rosyjskim, jako językiem urzędowym. Można mieć poważne wątpliwości, czy po zniszczeniu Kościoła, co Sowieci zrobiliby w błyskawicznym tempie, Polska zdolna byłaby przetrwać kolejne wieki
rusyﬁkacji. Dzisiejsi krytycy Powstania Warszawskiego, których nie
brak i w sferach rządowych, mogliby w takiej sytuacji mieć szanse
na stanowisko sowieckiego urzędnika, gdzieś na Kamczatce lub na
Kaukazie. Powstańcy prawdopodobnie swą oﬁarą uratowali nas
przed narodową zagładą.
… Jak zatem realizować dziś patriotyzm Polski, patriotyzm
obywatelski?
Po pierwsze – nie dać sobie wmówić, iż Polska była „chorym człowiekiem Europy”, że polska historia to tradycja nietolerancji i wrogości do innych nacji. Było wręcz odwrotnie: Polska nigdy nie była
agresorem, a jeśli państwo polskie rozszerzało się, to był to skutek
atrakcyjności polskiej propozycji ustrojowej i siły jej kultury oraz
tolerancji. Upadek Polski to przede wszystkim wynik nie docenienia zmian ustrojowych u sąsiadów, którzy postawili sobie – i cel ten
osiągnęli – rozszerzenie swych wpływów kosztem Polski. Zatem
dziś obowiązkiem Polaka, zwłaszcza wykształconego (tu szczególna rola przypada wyższym uczelniom: historykom, polonistom),
ale i szkołom średnim oraz Kościołowi, jest obrona godności naszej
tradycji narodowej. W tym kontekście niezbędne jest przypomnieć
o fundamentalnej roli Kościoła w utrzymaniu polskości w okresie
zaborów, ale także w okresie komunizmu. Powiem coś, co może

niektórzy z Państwa mogą uznać za przesadę: dziś walka z Kościołem, obniżanie jego autorytetu to zarazem walka z polskością, to
próba zaprzeczenia temu, czemu zaprzeczyć nie można bez pogardy dla faktów: odrodzenie Polski, zachowanie jej ucha narodowego nie byłoby możliwe ani w okresie zaborów, ani w okresie
komunizmu. To wiąże się także z szerszym problemem dziedzictwa
europejskiego: ten, kto przeczy chrześcijańskim korzeniom Europy
buduje przyszłość Europy na piasku. Areligijne, albo antyreligijne
ruchy i ustroje prowadziły do zbrodni (hitleryzm, stalinizm, poza
Europą pol-potyzm w Birmie, przykłady można by mnożyć).
Patriotyzm w wolnym kraju to świadomość, iż wolność nie jest
dana raz na zawsze. Zatem na rządzących, ale i nas – obywatelach
spoczywa obowiązek podejmowania takich działań, by wolność
ta nie była zagrożona. Rozumiał to doskonale śp. Prezydent Lech
Kaczyński. Jeśli ktoś jest tak naiwny, iż wierzy, że Rosja wyzbyła się
tradycji imperialnych, to niech przypomni sobie działania wobec
Czeczenii, wobec Gruzji, przemówienie Putina na Westerplatte,
gdzie usprawiedliwiał w gruncie rzeczy hitlerowską agresję godząc
się z Hitlerem, który twierdził, iż winę za II wojnę światową ponoszą ci, którzy w Traktacie Wersalskim po I Wojnie Światowej jakoby
upokorzyli Niemcy. Trzeba umieć takie przemówienia czytać: ponieważ w wyniku I Wojny Światowej odrodziło się państwo polskie
i objęło część zaboru niemieckiego, krzywdzicielem Niemiec była
także Polska. Na szczęście żył wówczas Prezydent Lech Kaczyński i
na tę bezczelność stanowczo zareagował. Ten Prezydent rozumiał,
iż powstrzymać Rosję w jej imperialnych zapędach może tylko jak
najbliższe współdziałanie z państwami sąsiadami Polski i Rosji.
Współczesny patriotyzm to walka o miejsce Polski w jednoczącej
się Europie. To udział Polski – nie dekoracyjny, ale realny w podejmowaniu decyzji ważnych dla Europy, ale i dla Polski.
Czy dziś tak jest? Nie!...

Wojciechowscy odnalezieni
Historii sprzed 83 lat ciąg dalszy. Poszukiwania rodziny kaprala Józefa Wojciechowskiego, który zginał w katastroﬁe lotniczej
razem z moim pradziadkiem, plutonowym
pilotem Stanisławem Przybylski, zakończyły się sukcesem. Dzięki życzliwości osób
trzecich, udało nam się nawiązać kontakt!
Głównym bohaterem tej opowieści jest tym
razem pan Edmund Czeszak z Poznania
– siostrzeniec kaprala Wojciechowskiego.
Okazało się, że kolekcjonuje on rodzinne
opowieści i zdjęcia. Pewnego razu był nawet w pobliskiej Łodzi, by odnaleźć miejsce
katastrofy jego przodka. Niestety, nie udało
mu się. Sytuacja diametralnie się zmieniła po
poświęceniu kapliczki upamiętniającej poległych lotników. Dowiedziała się o tym znajoma pana Edmunda, która ma działkę w Łodzi. Natychmiast przekazała tę wiadomość
dalej i po kilku dniach mieliśmy już kontakt
z rodziną kaprala Józefa Wojciechowskiego.
Okazało się, że poległy pilot miał dwanaścioro rodzeństwa, w tym brata, który zginął
podczas wojny polsko-bolszewickiej. Rodzina Wojciechowskich pochodziła z pobliskie-

go Konarzewa. Dzięki systematycznej i solidnej pracy pana Edmunda Czeszaka, możliwe
jest odtworzenie losów jego rodziny, wzbogacone bardzo cennymi fotograﬁami.
Niedawno Pan Edmund wraz z żoną Różą
odwiedzili nasze skromne progi, razem
udaliśmy się pod kapliczkę, by zapalić znicz,
złożyć kwiaty oraz pamiątkowe kamienie.
Już planujemy wspólne, duże spotkanie
naszych rodzin w przyszłym roku, najlepiej
w dniu rocznicy tragicznej katastrofy lotniczej, czyli 23 czerwca. Nikomu bowiem z
rodziny Wojciechowskich nie udało się dotrzeć na uroczystości poświęcenia kapliczki,
ponieważ nie mieliśmy do siebie żadnego
kontaktu. Miejmy nadzieję, że będziemy
mogli spotkać się w większym gronie, by
nadrobić zaległości, jakie powstały przez
wiele lat po katastroﬁe. Warto także dodać,
że podczas pierwszego wspólnego spotkania z rodziną Czeszaków towarzyszyła nam
Barbara Miczko-Malcher z radia Merkury.
Szykuje się materiał na dłuższą audycję,
która zostanie wyemitowana w październiku. Jednak ani ten krótki tekst, ani najdłuż-

Józef Wojciechowski
sza audycja radiowa nie są w stanie przekazać pozytywnych emocji, jakie wyzwoliło
spotkanie rodzin, które połączył tragiczny
wypadek lotniczy sprzed 83 lat.
Wojciech Czeski

wydarzenia
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O czym nie informują poznańskie media
- Nie możemy się przebić, przekazujemy sobie informacje ustnie, telefonicznie, przez Internet. O naszych spotkaniach pod pomnikiem informują także
księża w kościołach, ale nie wszyscy…
Dlaczego nie zainteresują się nami poznańskie media? Przecież tutaj dzisiaj
było kilkaset osób z całej Wielkopolski.
To są prawi, dobrzy ludzie, wśród nich
profesorowie, naukowcy, księża, młodzież, którym na sercu leży Ojczyzna.
Takie opinie można było usłyszeć 10 go
września po uroczystościach pod Pomnikiem Katyńskim przy ul. Fredry – Al. Niepodległości w Poznaniu. Wielkopolanie z
okazji miesięcznicy Tragedii Smoleńskiej
spotykają się każdego 10 dnia miesiąca. 10
września rozpoczęto Mszą Św. za Ojczyznę
w kościele Bożego Ciała w Poznaniu, następnie w Marszu Pamięci uczestnicy przeszli ulicami miasta pod Pomnik Katyński.
W podniosłym nastroju zaśpiewano Polski Hymn Narodowy, Rotę i inne patriotyczne pieśni, zmówiono Różaniec za
Ojczyznę.
- Cieszy udział – tak liczny- młodych Polaków, dla których Ojczyzna to wartość
nadrzędna, walczę o nią od samego początku, zakładałam Solidarność, mówiła
86- letnia pani. – Jeśli oni nie zrozumieją, że bez Boga, patriotyzmu, uczciwości
i przede wszystkim prawdy Polska nie
będzie Polską, przyjdzie mi odchodzić z
tego świata bez nadziei…
E.B.

Kościelna gotowa
Wspólne przecinanie wstęgi i uliczny bieg – to wszystko
przygotowała dla mieszkańców Rada Sołecka Rogalinka
z okazji zakończenia budowy ulicy Kościelnej.
W ciągu kilkunastu tygodni drogowcy wybudowali utwardzoną kostką brukową nawierzchnię jezdni na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Mostową, aż do parkingu u zbiegu
Kościelnej i Wodnej. W ramach tej inwestycji ułożono też
chodniki i miejsca parkingowe.
Auta można zaparkować przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz w zatokach postojowych w pobliżu przedszkola i przy wjeździe
w Kościelną z ulicy Mostowej.
- Ulica Kościelna to nie jedyna inwestycja zrealizowana
ostatnio w Rogalinku. Zbudowaliśmy także chodnik na ul.
Mostowej, oświetlenie m.in. na ulicach: Ogrodowej, Sikorskiego i Świerkowej – mówi burmistrz Zoﬁa Springer, burmistrz Mosiny. (red.)

reklama
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Nasz lider
w Poznaniu

miejsce nr

1
kandydat na posła RP

Rafał

Grupiński
Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
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

660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

aktualności
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Apteka „drive” w Mosinie
W piątek, 16 września, w Aptece Pofarma w Mosinie przy ul. Śremskiej 1
(vis a vis Straży Pożarnej) zostało uruchomione jedyne w Mosinie, pierwsze w Wielkopolsce, a trzecie w Polsce
okienko sprzedaży typu „drive”. W godzinach pracy apteki, tj od pn. do pt.
w godzinach 8.00-22.00 oraz w sob.od
8.00 do 15.00 i nd. od 10.00 do 15.00
można zrobić zakupy i zrealizować recepty bez wysiadania z samochodu.
Właściciel i kierownik apteki, Aneta Połańska podkreśla, że otwarcie okienka
drive jest naturalną konsekwencją wizji
nowoczesnej apteki - apteki przyjaznej
pacjentom, w której wykwalifikowany,
wciąż szkolący się personel służy fachową poradą, ale również apteki burzącej wszelkie bariery, także architektoniczne. Zasada działania okienka jest
prosta - osoba podjeżdża pod okienko
i nie wysiadając ze swojego auta dokonuje zakupów lub odbiera zamówione
przez siebie wcześniej leki. A zamówienia można złożyć w dwojaki sposób:
telefonicznie pod numerem bezpłatnej
infolinii 800 203 204 lub na uruchamianej wkrótce stronie internetowej.
- Przez lata funkcjonowania Apteki
Pofarma zauważaliśmy, że osoby niepełnosprawne czy rodzice z małymi
dziećmi w samochodach chętnie skorzystałyby z udogodnienia jakim jest
możliwość zakupu leków bez wysiadania z samochodu, wyjaśniają właściciele. - Nie muszą wypinać i tak już
niespokojnych chorych maluchów z
fotelików, by zrealizować receptę. Nawet osoby z rowerami mogą podejść
do okienka bez obawy, że ich pojazd
pozostanie bez opieki.
Okienko pod względem fachowości
obsługi niczym nie odbiega od tradycyjnej formy zakupów. A nawet ma
tę przewagę, że łatwiej jest przy nim
zachować poufność przeprowadzanej
z farmaceutą rozmowy. Nikt z osób z
kolejki nie ma możliwości usłyszenia,
z jakimi problemami boryka się w danej chwili osoba przy okienku „drive”.
(red.)
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Komitet Wyborczy SLD

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
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Pogromca „Adolfów”
19 września w Muzeum – Pracowni Arkadego Fiedlera okazało się, że nie potrzeba wiele miejsca, by
samolot mógł bezpiecznie i cało wylądować nawet w... ogrodzie. Hawker Hurricane nie ma co prawda
silnika, (który w oryginale powstawał w fabrykach Rolls Royce) i cały wykonany jest z żywicy poliestrowej, ale wygląda tak, jakby mógł w każdej chwili zakręcić śmigłem i wzbić się w powietrze.
Pomysł był prosty: mamy statek Santa Maria, posągi, piramidę i wiele drobiazgów.
Nadszedł czas na kolejny wielki projekt. Marek Fiedler przyznaje:
- Najpierw chcieliśmy pojechać i kupić taki
samolot. A gdzie go szukać, jak nie u kolebki
– w samej Anglii? Trzy lata temu wybraliśmy
się z synem do Londynu i okazało się, że Hurricane można zamówić, ale cena była porażająca. Ale wyszło na dobre. Oglądaliśmy
angielskie repliki tego samolotu i muszę powiedzieć z czystym sercem i bez przechwałek, że ten nasz samolot jest znacznie lepszy
niż angielskie repliki. Chociażby skrzydła, na
których są tysiące nitów. Anglicy szli na skróty i nie skupiali się na detalach.
Konstruktorem samolotu Hawker Hurricane
jest Jan Bromski z Suchego Lasu, który wcześniej zbudował piramidę i Santa Marię dla
puszczykowskiego muzeum. Arkady Radosław Fiedler był ogromnym optymistą co do
czasu, w jakim samolot uda się wybudować:
- Zakładaliśmy, że konstruowanie zajmie
nam około roku. Ale wszystkie załamania i
zaokrąglenia, szczególnie na skrzydłach, zajęły sporo czasu i dlatego budowaliśmy go
przez całe trzy lata.
Przyznaje także, że rekonstrukcja nie należała do najłatwiejszych z powodu skromnej
dokumentacji technicznej.
- Projektowaliśmy go kompletnie z niczego,
mając do dyspozycji jedynie rysunki technicz-

ne oraz część bardzo pomocnych materiałów
z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Warto było się pomęczyć, bo Hurricane to
nie zwykły stos żelastwa, ale prawdziwie
kultowy samolot. W trakcie bitwy o Anglię
nazywany był darem zesłanym przez niebiosa – to dzięki niemu w 1940 roku brytyjskie niebo zostało ocalone. Arkady Radosław Fiedler podkreśla:
- Ten samolot jest hołdem dla poświęceń
polskich pilotów, ale także dla mojego ojca.

Opisując męstwo polskich lotników w „Dywizjonie 303”, napisał jednocześnie własną
wersję Mazurka Dąbrowskiego, pokazując,
że Polska jeszcze nie zginęła. Nasz Hurricane
ma bronić pamięci o męstwie, koleżeństwie
i wspólnym wysiłku w walce o wolność.
Ten model samolotu był uwielbiany przez
mechaników, ponieważ prostota w obsłudze naziemnej powodowała, że nawet
po rozległym uszkodzeniu w ciągu jednej
nocy można było go przywrócić do stanu
używalności.
Wśród obecnych gości był syn i wnuk jednego z najlepszych mechaników w czasie bitwy
o Anglię. Sylwetkę i zasługi tego już niemal
stuletniego, zasłużonego specjalisty od samolotów wojskowych przedstawiła Jolanta
Szymczak. Wzruszenia odsłonięciem tego samolotu nie ukrywała także siostrzenica jednego z asów Dywizjonu 303. Szczególne zainteresowanie wzbudzał odtworzony napis
z kadłuba Hurricane, który stworzył jeden z
pilotów. Była to liczba zestrzelonych wrogich
samolotów, „Adolfów”, a obok liczby 126 widnieje podobizna Hitlera. A strzelać było czym
– osiem karabinów maszynowych mogło w
ciągu kilkunastu sekund oddać salwy prawie
trzech tysięcy pocisków.
Duma i satysfakcja budowniczego i braci
Fiedler biła od nich z daleka. W końcu to
pierwszy w Polsce model samolotu Hawker
Hurricane. Samolotu, który odebrał Hitlerowi spokojny sen.
Magdalena Krenc
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Alternatywa dla molochów
Z pracą bywa krucho. Po przewertowaniu stosu ogłoszeń o roznoszeniu ulotek, promocjach w supermarketach, telemarketingu, a nawet szeregu ogłoszeń „AAAtrakcyjne panie zatrudnię”, można popaść
w załamanie nerwowe i dojść do wniosku, że jesteśmy beznadziejnym przypadkiem na rynku pracy.
Ale i dla nas jest jeszcze jakaś nadzieja - III sektor. Tylko, co to takiego i jakie szanse daje absolwentom
i studentom na rynku pracy?
Mianem III sektora nazywane są zbiorczo
organizacje pozarządowe, których celem
jest realizowanie założeń społecznych określonych w statucie, bez nastawienia na zysk.
Dlatego właśnie większości Polaków praca
w takiej organizacji kojarzy się wyłącznie
z wolontariatem, skierowanym głownie
dla licealistów czy studentów. Nieprawda!
Fundacje i stowarzyszenia również muszą
zatrudniać osoby, by w ten sposób mieć
grupę osób, które oddadzą się bez reszty
danemu organizmowi społecznemu.
W Polsce sprawa zatrudnienia w organizacjach pozarządowych wciąż kuleje – u
nas pracownicy tych struktur stanowią ok.
1% wszystkich zatrudnionych, a całkiem
niedaleko, bo w Zachodniej Europie, odsetek ten sięga 5 %. Według badań przeprowadzonych przez AIESEC ponad 8 %
studentów jest zainteresowanych pracą w
tym sektorze gospodarczym. Mamy chęci,
mamy potencjał – więc co blokuje perspektywy młodych?
MINUS: Często niższe zarobki niż w sektorze komercyjnym.
Ci, dla których zaangażowanie w pracy
musi być bardzo wysoko wycenione i nagrodzone wysoką pensją, nie będą zachwyceni III sektorem. Jeżeli oczekiwania
studenta względem dochodu w swojej
pierwszej pracy oscylują wokół kwoty
2300 zł brutto, może szukać swojego miejsca w pozarządowych strukturach. Jeśli
ktoś ma bardzo wysokie wymagania wobec zawartości swojego portfela po przepracowaniu pierwszego miesiąca, nie ma
tutaj czego szukać.
MINUS: Problemy ze stabilnością zatrudnienia.
Są organizacje nie do ruszenia, takie jak
Greenpeace, Amnesty International czy
PAH. Pracując u największych, możemy
mieć pewność zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w dłuższej perspektywie.
Zdecydowanie gorzej mają się małe fundacje i stowarzyszenia, których utrzymanie
zależne jest od otrzymanych grantów czy
realizowanych projektów. Według badań
GUS z 2010 roku w Polsce zarejestrowanych
jest około 84 tysięcy stowarzyszeń i 10 tysięcy fundacji. Niestety, szacuje się, że 25
– 40 % z nich nie jest już aktywnych. Zakończyli działalność, a co za tym idzie – musieli
zwolnić ludzi.
PLUS: Wylęgarnia profesjonalistów.
Znajdziemy stowarzyszenia, w których mo-

del zarządzania i rozplanowanie pracy woła
o pomstę do nieba. Ale takich organizacji w
tej chwili jest już coraz mniej, a za tym idzie
wykształcenie pracownika kompetentnego, nie obijającego się i dążącego do celu.
Zarządzanie taką organizacją przypomina
komercyjną ﬁrmę – każdy ma zlecone zadanie i wie, co musi zrobić w określonym
czasie. Pracownik tak nakierowany i ukształtowany przez III sektor jest później cennym
nabytkiem w innej pracy, nawet o zupełnie
innym charakterze. W końcu są cechy, które
przydadzą się w każdym zawodzie.
PLUS: Mam misję!
Robienie czegoś tylko po to, by poszerzyć
zawartość swojego portfela, pozbawiając
się przy tym satysfakcji z wykonanej pracy,
to żadna frajda. Ale pracować po coś więcej niż pieniądze – to dopiero coś! Żadna
inna praca nie da takiej satysfakcji i radości z wykonanego zadania jak spełnienie
kolejnego punktu z szeregu misji, jakie
zakłada w statucie organizacja. Robię coś
w jakimś celu, nie tylko dla siebie: to jest
właśnie deﬁnicja dobrej pracy!
PLUS: Zakładam organizację = zakładam
własną ﬁrmę.
Struktura nowoczesnego stowarzyszenia
opiera się na schematach ﬁrm komercyjnych. Zakładanie własnej organizacji jest
bardzo podobne do rozkręcania zwykłej
ﬁrmy. Pójście „na swoje” to wielka szansa dla najbardziej ambitnych i zdeterminowanych, by zrealizować własną wizję
swojego przyszłego życia i ścieżki kariery.
Trzeba być elastycznym w pozyskiwaniu
źródeł ﬁnansowania i nie skupiać się na
jednym grancie czy projekcie – bo jeśli coś
nie wypali, zostaniemy na lodzie.
Miejmy nadzieję, że praca w III sektorze
gospodarki stanie się dla dzisiejszych absolwentów alternatywą na rynku pracy.
Korporacje i molochy zatrudniające setki i
tysiące osób sprawiają, że pracownik staje
się jednym z szarych pionków w hierarchicznej strukturze zatrudnienia. Organizacje pozarządowe sprawią, że możesz być kolejnym
ważnym ogniwem, bez którego zapału, pomysłów i zaangażowania całość może upaść.
Zainteresowany? Więcej informacji na
stronach:
http://pracujw.org/
http://osektorze.ngo.pl/
http://youngpro.pl/
Magdalena Krenc

REKLAMA

reportaż

18

„Księżniczka soli”
Ufam, że ks. proboszcz Edward Majka wybaczy mi, że posłużę się jego słowami na początku tego reportażu:
„Ola jest tak krucha i delikatna, że gdyby stąpała po cieniutkim lodzie, na pewno lód nie załamałby się…”.
Byłam pod wielkim wrażeniem obrazu
i muzyki, kiedy jechałam na spotkanie
w jej puszczykowskim domu - przed
samym wyjściem obejrzałam ﬁlm Ave
Maria do muzyki Schuberta, co stało się
punktem wyjścia do naszej rozmowy. Ale
o Aleksandrze Korejwo pięknie opowiedział mi ks. Marek Marciniak z Mosiny,
latem tego roku, podczas nagrania do reportażu o jego misji w Afryce. Podkreślił,
że jest artystką wielkiego formatu, znaną
na świecie, której przepiękna twórczość
wypływa z wiary.
Studiowała malarstwo, graﬁkę i rzeźbę na
Akademii Sztuk Pięknych, idąc jak sama
to określa w kierunku malarstwa.
- Interesowała mnie też muzyka, poezja i
zastanawiałam się nad możliwością przekazania wszystkich tych trzech dziedzin
sztuki, opowiada pani Ola. – Powstał wtedy wydział ﬁlmu animowanego i tam rozpoczęła się moja praca w tej dziedzinie. Ale
wracając do początku naszej rozmowy, do
tej Bożej drogi w życiu – zaczyna się ona
w momencie chrztu. Później jest naturalny zachwyt światem, naturą. I wyrażamy
to na swój sposób - mój brat wspomina,
że od dziecka zawsze rysowałam…Potem
było liceum plastyczne w Bydgoszczy.
Okres dla mnie burzliwy i trudny.
Czas studiowania stał się także czasem
nawrócenia.
- Może to zachwycanie się wszystkim,
co Stworzone, doprowadziło mnie do
Stworzyciela?
Jej entuzjazm wyrażany w sztuce skierował się do Boga i ludzi. Zaczęła malować
ikony, pochłonęło ją malarstwo kościelne,
projektowała witraże. Osiem lat pracowała
na Akademi Sztuk Pięknychw Poznaniu.
Ave Maria - ﬁlm do muzyki F. Schuberta
powstał za czasów jej pracy w Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu.
W Polsce lat osiemdziesiątych religia,
kontemplacja i modlitwa były tematem
omijanym. Z projektem ﬁlmu Ave Maria Aleksandra Korejwo zwróciła się do
ówczesnego dyrektora Studia. Okazało
się, że nie ma szans na realizację, projekt
dyrektor odrzucił i stwierdził: „nigdy nie
będzie go można zrealizować, chyba, że
Niebo pomoże…”. I pomogło... Scenopis
ﬁlmu nosiła latami w sercu, wyobraźni,
umyśle i projektach.

Sytuacja zmieniła się po kilku latach, pod
rządami innego dyrektora. Pierwszy ﬁlm,
który autorka nazwie kontemplacyjnym,
został zrealizowany.
Powstał obraz ﬁlmowy perfekcyjnie zsynchronizowny z muzyką. Przy technologii,
którą stosuje pani Ola jest to praca benedyktyńska, artystka posługuje się piórkiem w przesuwaniu obrazów, stosując
sole barwione. Na jedną sekundę składają się 24 animowane, czyli w tym wypadku usypywane obrazy:
- Czasami trzeba całkowicie zniszczyć poprzedni obraz, aby stworzyć następny.
Symbolika związana z solą jest dla niej
bardzo ważna, a poza tym jest to materiał,
dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie
bardzo płynnej animacji,co jest szczególnie ważne przy ﬁlmach muzycznych.
Po Katastroﬁe Smoleńskiej ﬁlm Ave Maria
był pierwszym obrazem, jaki ukazał się na
ekranach telewizorów w Polsce, rano 10
kwietnia 2010 r. (pokazano go także po
zawaleniu się hali targowej w Katowicach
podczas trwania wystawy gołębi w 2006 r.).
„Dobrze, że istniał ten ﬁlm, bo żadnego
słowa nikt wtedy chyba nie był w stanie wypowiedzieć…” – taka była reakcja
przyjaciół artystki.
- Nad ranem, 10 kwietnia 2010 roku
wspólnie z całą ekipą realizacyjną i z
dziećmi ze Szkoły Baletowej z Poznania
kończyliśmy zdjęcia do pierwszego ujęcia nowego ﬁlmu „Koncert Jubileuszowy”.
Rodził się ﬁlm - pielgrzymka, ﬁlm kontemplacyjny, 70 minutowy. Ten ﬁlm oka-

zać się miał „innnym od innych”. Jest to
utwór o dwóch wielkich Polakach. Poezję
Błogosławionego Jana Pawła II pięknie
recytuje Daniel Olbrychski.
- Film tworzyłam z przeznaczeniem na
duży ekran, daje to możliwość „bycia” w
tych drogich sercu Papieża miejscach. A
to jest przecież Polska…
Z pewnością można też o tym dziele powiedzieć utwór patriotyczny.
- Tak, mówi autorka - jest to utwór patriotyczny, bo taka właśnie jest Ballada
Wawelskich Arkad - Karola Wojtyły. Patriotyzm tej poezji łączy się z dziejami Kościoła i Fryderykiem Chopinem, którego
muzykę Papież kochał. Jest tam też scena
– strzał do Jana Pawła II - i zaraz potem
następuje cisza wielkiego cierpienia i cisza wielkiego przebaczenia …
Znalazła uznanie na świecie jeszcze za
czasów Poznańskiego Studia Filmowego
- Studio Filmów Animowanych zostało zamknięte z powodów ﬁnansowych, było to
wielkim dramatem dla wszystkich, którzy
tam pracowali. Zostałam wówczas zaproszona do Francji z utworem do muzyki
Straussa „Nad pięknym Modrym Dunajem”,
na festiwal ﬁlmów animowanych, podczas,
gdy w kraju wszyscy modlili się o jakieś rozwiązanie mojej krytycznej sytuacji, (byłam
bez pracy).We Francji zwrócił się do mnie
producent z Los Angeles (Hollywood), który docenił mój ﬁlm i zaproponował pracę
. Już w następnym miesiącu realizowałam
tam ﬁlm do muzyki operowej dla Filhar-
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sel”, czyli „Księżniczka soli”.
Obrazy (portrety, pejzaże...) oraz ikony
sprzyjają skupieniu, kontemplacji, budzą
podziw wysokim poziomem, są żywe i
bardzo piękne...
O Oli Korejwo można z całym spokojem
za Janem Pawłem II powiedzieć, że należy: „Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych epifanii piękna,
aby podarować je światu w twórczości
artystycznej”.
Słowa Jana Pawła II do ludzi sztuki wyrażone w „Liście do artystów”: „Wy jesteście
stróżami Piękna” odnoszą się do Oli Korejwo, jakby były w szczególny sposób dla
niej przeznaczone.

monii w Austin, stolicy Teksasu.
W latach 1995 – 2007 Aleksandra Korejwo
współpracuje z Acme Filmworks realizując
różne produkcje.Wiele z nich otrzymuje
prestiżowe nagrody, jak na przykład „Annie Awards” zostają nominowane do „BEST
OF THE WORLD”. Jej muzyczne ﬁlmy reklamowe i czołówki do ﬁlmów fabularnych
stają się rozpoznawalne na świecie.
- Najważniejsze, mówi artystka - było to, że
otrzymałam od Boga pomoc, tą wymodloną w sytuacji, gdy zdawało się już, że nie
ma żadnego wyjścia po zamknięciu Studia.
Czasami wydaje się, że po ludzku wszystko
zmierza w niedobrym kierunku, że to koniec,
a ten koniec okazuje się być początkiem ...
W Los Angeles zaangażowała się także
w pomoc dla bezdomnych i potrzebujących. Większość czasu spędzała jednak w
ciemni pracowni, dlatego pytana o słońce Kaliforni, odpowiada śmiejąc się, że
zbyt dużo tego słońca nie widziała.
- Po prostu „Ora et Labora” .
W jej twórczości nie było ﬁlmu, który
przeszedłby bez echa
Chciałabym zaznaczyć, że w tej pięknej
wzruszającej rozmowie uczestniczyła
mama artystki – pani Urszula Korejwo. Nie
byłoby w tym może nic dziwnego, obie panie mieszkają razem, ale gdyby nie pomoc
pani Uli, nie wiem, czy udałoby mi się nagrać wyczerpujący materiał. Także podczas
oglądania pracowni i studia, to właśnie
pani Urszula objaśniała mi tajniki sztuki
córki, opowiadając o jej osiągnięciach…
Ola Korejwo, jak zauważył ks. Majka, jest
tak skromna, delikatna w ocenach, tak cierpliwa w stosunku do ludzi i tak pokorna
wobec życia, że nawet nagrody i pochwały,
według niej, to nie jest temat do rozmów.
A jest ich bardzo wiele, twórczość pani Oli

jest znana i nagradzana na całym świecie,
największą jednak nagrodą dla niej samej
są ludzie, którzy dzielą się z nią swoimi
emocjami i przeżyciami, osobistym odniesieniem do jej ﬁlmów, obrazów...
Swoje obrazy ﬁlmowe tworzy w technologii materiałów sypkich, używa specjalnie barwionych laboratoryjnie soli – barwieniem zajmuje się w obecnym czasie
mama - Urszula Korejwo. Każda realizacja
ﬁlmowa wymaga wykonania przez nią
tysięcy szkiców, obrazów, które potem
zamieniają się w dokładne scenopisy ﬁlmowe. Ten unikatowy sposób produkcji
ﬁlmów jest niezwykle wysoko ceniony. I
za to właśnie Francuzi, podczas jej autorskiego dnia w Centre Pompidou w Paryżu, w 2006 roku, kiedy wyświetlono jej 14
ﬁlmów – nadali jej imię::” une princee de

Obecnie trwa wystawa obrazów w kościele w Puszczykówku, po zakończeniu
można je będzie nabywać w galerii, bezpośrednio od artystki w Miriam Art Studio w Puszczykowie, przy ul. Chrobrego
15, (tel. kom. 693 71 02 57).
Na koniec oddajmy jeszcze głos artystce:
- Chciałabym podziękować tym wszystkim
osobom, których Pan Bóg stawia na mojej drodze i które nam pomagają. Artysta
jest bezbronny, jeśli chodzi o życie, sprawy
materialne… Właściwie w momencie, kiedy tworzy robi to bezinteresownie, na tym
polega sztuka. Dlatego jestem wdzięczna Księżom Proboszczom – Wojciechowi
Pieprzycy, Markowi Smykowi, Edwardowi
Majce, Księdzu Tomaszowi Sielickiemu Głównemu Przełożonemu Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej,
Stowarzyszeniu Przyjaciół Puszczykowa
oraz Pani Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej
za pomoc i zorganizowanie pokazu ﬁlmu i
wystawy obrazów.
Elżbieta Bylczyńska
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„O Mosina, to Elegant z Mosiny! Tak, tak, pamiętam…”.
Od niedawna prowadzimy w naszej gazecie Kącik Eleganta z Mosiny redagowany przez Romana Czeskiego, który zapowiedział
wszczęcie śledztwa w sprawie: Skąd się wziął Elegant z Mosiny.
A ponieważ autor rubryki zamierza sprawdzić wszystkie tropy
i zeznania (ściśle tajne, poufne, jawne), dorzucamy do zbadania
wiersze poety - Ryszarda Krawca z Puszczykowa. Mam nadzieję,
że przesłuchanie wypadnie łagodnie, nie będzie nacisków i dociekań, z kim np. na randke szed Fiﬂancik w okulokach z Niwki. (eb)
- Pan mi się pyta, co wiem o Elegancie z Mosiny. U nas w domu on był od bardzo dawna.
Bo ja, proszę pana, urodziłam się za Warszawą,
tam mieszkaliśmy, a do Mosiny przeprowadziliśmy się krótko przed wojną w ‘39 roku. Tutaj
mieszkała część rodziny. Pamiętam bardzo
dobrze, od wujka z Mosiny przychodziły do
nas takie piękne kartki pocztowe, na których
właśnie był wizerunek Eleganta. Przed przeprowadzką to tych kartek było dużo, bo on
pisał często. Ciekawe gdzie one się podziały?
Chyba gdzieś powinny być. A wujek tak ładnie potraﬁł pisać o Mosinie, że wokół pełno
przepięknych lasów, jeziora, że Warta wylewa,
że kaczeńce kwitną później niż na wiosnę. A
dęby w Rogalinie wraz z pałacem to dla niego
był prawdziwy cud natury. Doceniali to wtedy już poznaniacy i całymi rodzinami przyjeżdżali tutaj wypoczywać w niedziele.
- No dobrze, ale jak ten Elegant wyglądał?
- No, proszę pana, ja go widzę jeszcze jak dziś. Bardzo elegancki
mężczyzna w czarnym fraku, na głowie melonik, lekko się schylał do przodu tak, jakby się kłaniał. Na nosie binokle, szarmancki
uśmiech, bardzo piękny uśmiech i ten delikatny wąs. Białe rękawiczki, czarne lakierki, widzi pan, wszystko pamiętam dokładnie.
To był bardzo przystojny i piękny mężczyzna. I jeszcze najważniejsze – w kieszonce fraku miał wpiętą czerwoną różę. Prawda,
że wspaniała pamiątka? Dzisiaj można by przecież odtworzyć to
wszystko. Gdyby pan taką kartkę pocztową zrobił, to ja znowu
bym poczuła się młodo.
Po takim opisie przedwojennej kartki pocztowej jestem zmuszony
ustosunkować się do informacji o ukazaniu się „…okolicznościowego stempla z wizerunkiem Eleganta z Mosiny na specjalnie do
tego celu przygotowanych pamiątkowych karteczkach…”. Jeżeli
tak mają wyglądać pamiątkowe karteczki promujące Mosinę, to

Wiadomość „po naszymu”
W marcu, od Niwki, znad Warty, wylos z drungowiny
Fiﬂancik w okulokach i klufcie z grympliny,
Skarzpyty mioł biołe a pory na kantke,
Kryme zaś z rydelkiem – chyba szed na randke
Zez Melom! Kto zaś to był, ale? Wiadómo – elegant z Mosiny!
Ryszard Krawiec

Kącik Eleganta
z Mosiny

najlepiej byłoby cały ten nakład dać na przemiał i to jak najszybciej. Rzeczywiście jest to kartka, ale czemu ona ma służyć? Ni to
podstawka pod kubek, ni to zakładka. Dalej nie będę pisał, bo ręce
mi opadają same.
PS. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Ryszardowi Krawcowi z Puszczykowa za nadesłane trzy wiersze o interesującej mnie tematyce.
Będę je kolejno podawał do druku, a jako honorarium mam przygotowaną niespodziankę.
Ryszard Krawiec „Rada”
Gdy idziesz na spotkanie przy świecach, wieczorem
Z damą, lub na interwiew z szefem lub redaktorem,
Pamiętaj: tak w zalotach jak i przedkładając racje
Musisz dbać o swoją prezentacje!
Czy Elegant z Mosiny może być Ci wzorem?
Roman Czeski

Jak nie sprzątać po swoim psie
Idzie przede mną pani z pieskiem na smyczy. Ona elegancka,
dobrze ubrana, na oko trzydziestolatka. On maleńki, uroczy, widać, że prosto od fryzjera. Ona coś do niego mówi, on się zatrzymuje i wygina na środku chodnika, załatwiając potrzebę. Ona
otwiera pasującą do butów torebeczkę. Myślę sobie – ho, ho,
będzie sprzątanie! A ona sięga po ciasteczko i rzuca je pieskowi. On, zachwycony, cieszy się i merda ogonkiem. Odchodzą,
zostawiając pułapkę na chodniku.
Są różne techniki. Jedne bardziej przemyślane, inne powstały
w przypływie chwili. Wielu właścicieli czworonogów głowi się,
co robić, żeby tylko nie sprzątać po swoim psie. Sposobów jest
kilka:

1. Wychodzić z psem wcześnie rano lub późnym wieczorem. Wtedy, kiedy wszyscy
jeszcze lub już śpią, a prawdopodobieństwo, że ktoś akurat wyjrzy przez okno jest
znikome. Choć wymaga to ogromnego
poświęcenia ze strony właściciela, bo wiąże się z zarywaniem nocy, ale czego się nie robi, żeby tylko
piesek załatwił się tam, gdzie ma na to ochotę! Tylko uważajcie, żeby po ciemku nie wdepnąć w niespodziankę pozostawioną przez innego czworonoga.
2. Pozorować zaskoczenie i niedowierzanie: „Cooo? Reksiu, dlaczego tutaj się załatwiasz? Przecież zawsze robisz to rano, a
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Radnej szukanie dziury w całym
Od września rodzice maluchów z Wiórka
mogą posyłać swoje pociechy do nowego przedszkola. Dotychczas działający
Oddział Przedszkola nr 3 Integracyjnego
w Mosinie rozbudowano uzyskując w ten
sposób placówkę, w której może przebywać 75 dzieci.
Wióreckie przedszkole działa z dala od
ruchliwych dróg stwarzając dla swoich
podopiecznych idealne warunki. Dzieci
mają także do dyspozycji duży plac zabaw.
Rodzice z tej miejscowości są bardzo zadowoleni, że mogą posyłać swoje pociechy
do nowej placówki.
Tymczasem na stronie Koalicji Samorządowej można przeczytać teksty autorstwa
radnej Małgorzaty Kaptur z Mosiny, w których na nowym przedszkolu, a właściwie
na jego lokalizacji nie zostawia suchej nitki. Cóż takiego karygodnego znalazła radna w przedszkolu, z którego zadowoleni
są wszyscy, którzy z niego korzystają, bo
przecież swoich dzieci do niego nie posyła.
Najbardziej radną Kaptur razi zbyt mała jej
zdaniem szerokość drogi oraz to, że kilka
minut przed godziną 8 na ulicy Szkolnej
robi się tłoczno. Twierdzi, że miasto planując taką inwestycję nie pomyślało o parkingach. Troskliwość godna podziwu zwłaszcza, że radna mieszka w Mosinie Wiórek nie
jest, więc jej okręgiem wyborczym, ale dobrze zawsze można przecież powiedzieć,
że skoro się jest radnym to wszystkie sprawy gminy są moimi sprawami. Ciekawe, co
na to powiedzą wyborcy z jej okręgu? Czy
będą zadowoleni z tego, że zamiast „pilnować” spraw ze swojego podwórka urządza
sobie wycieczki do Wiórka?
Tak się składa, że zdecydowana większość
pracowników i rodziców chce dojechać na
godz. 8, a przed przedszkolem jest tylko 5
miejsc parkingowych - pisze radna Kaptur
w swoim demaskatorskim tekście.

Brawo pani radna! Cóż za troska o bezpieczeństwo rodziców i dzieci i cóż za spostrzegawczość. To, że przed szkołami i przedszkolami tuż przed godzina 8 robi się tłoczno nie
jest, żadnym odkryciem. Wie to każdy rodzić,
który podwozi swoje pociechy do szkoły czy
przedszkola, Proponujemy wycieczki pod
wszystkie szkoły, a przekona się pani, że to
norma. W dzisiejszych czasach niemal wszyscy rodzice dysponują samochodami i podwożą rano swoje małe dzieci do przedszkoli
lub szkół. Z reguły robią to właśnie na ostatnią chwilę i w ten sposób kilka minut przed
godzina 8 przed placówkami oświatowymi
robi się zamieszanie. To prawda, jednak kilka
minut po godzinie 8 po zamieszaniu nie ma
już najmniejszego śladu – o czym już radna
Kaptur zapomniała.
Byłbym skłonny zrozumieć jeszcze troskę
radnej, gdyby przedszkole w Wiórku działało przy głównej drodze o dużym natężeniu
ruchu. Parkujące auta mogłyby stwarzać zagrożenie. Jednak o wióreckim przedszkolu
można powiedzieć wszystko, ale nie to, że
leży przy ruchliwej ulicy. Kiedy tylko odjadą
rodzice, panuje tam błoga cisza a ruchliwa
zdaniem radnej ulica przemienia się w spokojną, wiejską uliczkę.

ja nie mam teraz ze sobą woreczka! I co my teraz zrobimy?
Niedobry piesek, oj, oj!”. Przy odrobinie zdolności aktorskich
sukces murowany. Gorzej, gdy jakaś nadgorliwa staruszka
przechodząca obok zaoferuje nam jakąś reklamóweczkę.
Wtedy już nie ma zmiłuj.
3. Szukać odosobnionego miejsca. I nie mówię tu o przejściu całego osiedla, aż do łąki czy pola – wystarczy, że porozglądamy
się trochę na boki i gdy tylko nie ma nikogo dookoła, pozwalamy przystąpić pieskowi do wykonania odpowiedniej czynności. Można się schować za jakiś krzaczek na klombie, kwietnik z bratkami czy płotek ogradzający plac zabaw. Cokolwiek,
byle tylko pozostać niezauważonym i szybko się ulotnić.
4. Udawać, że się sprząta. Kiedy właściciel czworonoga demonstracyjnie niesie w ręce torebkę przeznaczoną na psie odchody, nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, żeby sprawdzać,
czy aby na pewno niespodziankę z ziemi podniósł. Można

Badając sprawę wióreckiego przedszkola
radna Kaptur zabawiała się nawet w szpiega, bo przyszła rozejrzeć się po nim twierdząc, że chce posłać dziecko do tego przedszkola i nie wyjawiała, że wypełnia mandat
radnej. Ba, robiła nawet zdjęcia z ukrycia.
O co chodzi radnej? Jaki cel przyświeca jej
działaniom? Czy tak powinien postępować radny? Przecież wystarczyło po prostu
powiedzieć: Dzień dobry pani dyrektor.
Jestem radną gminy Mosina chciałabym
zobaczyć nowe przedszkole. To przecież
takie proste. Jednak wygląda na to, że
dla niektórych radnych naszej gminy najważniejsze jest szukanie dziury w całym.
To, że wszyscy są zadowoleni z nowego
przedszkola ich nie interesuje. Oni wolą
wynajdywać problemy tam, gdzie nikomu
nie przychodzi do głowy ich szukać. Szkoda tylko, że zamiast skupić się na pomocy
innym, którzy jej naprawdę potrzebują, a
takich w naszej gminie jest sporo, zajmują
się niepotrzebnym jątrzeniem, z którego
nic dobrego nie wynika.
Gratulujemy kształtowania atmosfery zrozumienia wokół oświaty.
Obserwator
(nazwisko do wiadomości Redakcji)

też schylić się nad psią toaletą i przykryć czymś to, co czworonóg pozostawił. Pomysłowość ludzka nie zna granic – może
to być piasek, liść (tu sprawdzają się ponoć najbardziej te z
klonu), kępa trawy czy fragment gazety. Wszystko zgodnie z
zasadą, że czego oczy nie widzą...
Ludzie! Czy nie łatwiej odżałować parę groszy w miesiącu,
zainwestować w woreczki, podnieść, co trzeba i wyrzucić do
śmietnika? Nikt nie karze nieść worka do domu. Zwykła ludzka
przyzwoitość nakazuje, żeby zadbać choć trochę o to, co jest
wokół nas. O ile jeszcze znalezienie się w zasięgu strzału ptasich
odchodów uznać można za zapowiedź szczęścia, o tyle wdepnięcie w psią niespodziankę nie zapowiada dobrego dnia. Idzie
zima. Nie pozwólmy, by na wiosnę, po roztopieniu śniegu, nasze trawniki i tereny zielone zamieniły się w pola usłane nie
kwiatami, a... kupami.
Ta, która wciąż wdeptuje

reklama
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SALONY
MEBLOWE
MOSINA

Klimatyzowane sale na 10, 20, 60 i 140 osób.
Organizujemy imprezy okolicznościowe:
• wesela • 18-stki • urodziny • imieniny
• stypy • roczki • chrzciny itp.

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

Nowość!!! imprezy w Pubie i Grillu

Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1
tel. 61 813 21 12

y
m
a
z
s
a
Zapr

Zapraszamy również do naszego hotelu
w Środzie Wlkp.

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

Środa Wlkp., ul. Brodowska 38C
tel. 61 285 40 61

ul. Budzyńska 11
tel. 061 813 69 81

WWW.SZABLEWSKI.PL

www.meblerejak.najnet.pl
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Miłość w wersji czarnoskórej

RECENZJA - książka

Sue Monk Kidd
„Sekretne życie pszczół”
Dawno, dawno temu, na brzoskwiniowej farmie w Karolinie
Północnej, żyła sobie 14-letnia Lily. I na tym kończy się bajeczna część życia nastolatki. Jej życiem rządzi brutalny i nieczuły
ojciec, który zmusza ją do pracy kosztem nauki, a na dźwięk
imienia zmarłej żony wpada w szał. Lily chce mówić i pamiętać
o swojej matce, która zginęła, gdy ta była jeszcze dzieckiem, a
ślad po jej istnieniu pozostał tylko w postaci jednego zdjęcia i
obrazka Czarnej Madonny z napisaną z tyłu nazwą miejscowości – Tiburon. W głowie dziewczynki utrzymuje się także obraz
matki pakującej swoje rzeczy, wrzeszczącego ojca, broni leżącej w pokoju, wystrzału...
W wyniku splotu kilku wydarzeń, dziewczynka ucieka wraz ze
swoją czarnoskórą opiekunką w świat, wprost na drogę w kierunku Tiburonu, gdzie być może odnajdzie jakiś ślad po swojej
matce. Traﬁają do pięknego, różowego domu, w którym mieszkają trzy czarnoskóre siostry - pszczelarki. August jest szefową
całego domu i otacza przybyszów wielką miłością i ciepłem.
June jest od samego początku bardzo negatywnie nastawiona
do Lily, a May to osoba prostoduszna i bardzo emocjonalna.
Poza główną historią powieści pojawiają się dwa tematy
omawiane „przy okazji”. Pierwszym z nim jest tytułowe życie
pszczół, którymi zajmują się siostry. Choć to nie te maleńkie
stworzenia są tu najważniejsze, to odgrywają ogromną rolę
w całej powieści. Szczegółowy opis pracy pszczół, zachowań,

przywiązania do siebie i wspólnej pracy w imię dobra ogółu
sprawia, że nabieramy do zgrai
owadów prawdziwego szacunku.
Niesamowite jest tu połączenie
fragmentów fachowej, pszczelej
literatury z kolejnymi fragmentami powieści, gdzie świat zwierzęcy splata się z ludzkim. Drugim
tematem jest problem równouprawnienia Afroamerykanów –
Stany Zjednoczone lat 60. nie są
przyjaznym miejscem dla czarnoskórych. Lily jest chyba jedyną osobą, która absolutnie nie rozumie zdziwienia ze strony
otoczenia na fakt, że biała dziewczynka mieszka w domu pełnym murzynek.
W opowieści dominują silne, mądre kobiety, ale daleko jej do
feministycznych wynurzeń. Ciepła opowieść o kobiecej przyjaźni opowiada o potrzebie poszukiwania własnych korzeni i
potrzebie wsparcia w chwili, gdy ideały i wyobrażenia, budowane przez lata, zostają zniekształcone czy nawet – całkowicie
zniszczone. Nasycenie bardzo intensywnymi emocjami każdej
kartki tej powieści mogłoby powieść obciążyć i przytłoczyć.
Nic bardziej mylnego – ciepło i miłość zdecydowanie tu przeważają, nadając jej ton bardzo lekki i w wielu momentach
zwyczajnie szczęśliwy.
Magda Krenc

Dino podbierak
W kolejnym odcinku „O rybach na wesoło” historia niecodziennego wędkarza.
Był to pies rasy terier. To znaczy się od przodu tylko terier, bo
patrząc z boku bardziej przypominał jamnika. Dziwne, prawda?
Nie, nie, nic z mieszanki rasy nie było. On z biegiem lat stawał
się coraz bardziej długi. Wynikało to raczej z jego temperamentu i zainteresowań. Bardzo lubił gonić wiewiórki. Normalnie jak
startował do nich to widać było, że tylne łapy nie nadążają za
przednimi. W ten sposób Dino się zjamniczał.
Na początku swego żywota Dinuś był zwykłym, domowym pieskiem. Swoje miejsce miał na kanapie, obok jamniczki, miskę przy
schodach i ogródek 400 metrów na wybieg. Czyli warunki dobre,
ale tylko do wegetacji, bez szaleństwa i dodatkowych kreacji. Życie
jego całkowicie zmieniło się z chwilą przeprowadzki w nowe miejsce, bo państwo „się dorobiło”. W nowych warunkach miał raptem
do dyspozycji 3,5 hektara parku wraz ze stawami, a w nich ryby,
wydry… W nowych warunkach zmienił mu się zupełnie charakter,
albo inaczej mówiąc, ujawniły się jego prawdziwe oblicza (w przypadku Dinusia - psa, to nie oblicza, ale pyski).
Wyborny myśliwy i nieustraszony wędkarz. Siedział przy nodze
i po zarzuceniu zestawu, normalnie gapiąc się w spławik, nieruchomiał. Zamierał w bezruchu absolutnym. Czujny wzrok skierowany na spławik. Ale tylko wystarczyło, że coś drgnęło, coś
zaczęło brać, to wtedy oznaki życia Dinuś dawał ogonkiem. Jak
mało merdał, to dopiero było takie całowanie przynęty przez
ryby, jak zaczynała normalnie brać, wtedy energicznie machał, a

po zacięciu i początku holowania zaczynał szaleć, szczekać, biegać, cieszyć się i robić koziołki. Im bliżej brzegu była holowana
ryba, tym Dinuś bardziej się cieszył. Kiedy odległość topniała do
około dwóch metrów, wtedy zamiast podbieraka do wody wskakiwał on i za wszelką cenę starał się dopaść zdobycz i wyciągnąć
ją na brzeg. Ponieważ w tym stawie są duże okazy, to uparty pies
walczył z nimi z wielkim zacięciem.
Dinusia nieokiełznany temperament i rogaty charakter - spowodowały kilka przypadków spotkań z samochodami, które zakończyły się wizytami na stołach operacyjnych. Zawsze jakoś go tam
jeszcze poskładali, ale wigoru i chęci życia nic mu nie było w stanie odebrać. Po jednym z zabiegów okazało się, że „zepsuli” mu
szczekanie, ale ponieważ wcześniej nie nadużywał go wiele, to
za bardzo się tym nie martwił. Było trochę kłopotu jak stracił jedno oko. Zanim przestał chodzić w kółko, to minęło trochę czasu,
ale i to opanował. Jest już w krainie wiecznych łowów i zapewne
cały czas poluje zawzięcie.
eRCze „Spławik”
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! SPRZEDAM DOM !

LIMARO Spółka Jawna
Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych
62-050 Mosina, ul. Krasickiego 19-21
Telefon: 61 - 813-26-59

OFERTA PRACY
LIMARO
wiodący regionalny producent pieczywa
i wyrobów ciastkarskich zatrudni:
PIEKARZY I CIASTKARZY

na granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 m. kw.,
pięknie, ustronnie położony. Tel. 668 089 556

MAGAZYNIERÓW
PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH DO
MAGAZYNU I PRODUKCJI
KIEROWCÓW (KAT. C – NIEKARANI)
Oczekujemy:
zaangażowania i szacunku dla pracy

Zainteresowanych prosimy o przesłanie
podania razem z CV na adres:
poczta@limaro.pl lub o zostawienie ich w
sklepie firmowym Limaro.

Mosina, ul. Śremska 86
Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska
Mosina, Pl. 20 Października 2
Śrem, ul. Matuszewskiego 5
Leszno, Rynek 4
Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka 14
Kościan, Ul. Wrocławska 26
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Filmowe premiery października
1. Elita zabójców [premiera 7 października]
Pierwszą propozycją jest thriller akcji z
gwiazdorską obsadą. Robert De Niro, Jason Statham oraz Clive Owen powinni być
magnesem przyciągającym widzów oraz
gwarancją sukcesu tego ﬁlmu, zwłaszcza,
że dobrych ﬁlmów akcji w kinach jest jak na
lekarstwo. Miejmy nadzieję, że obraz spełni
pokładane w nim oczekiwania.
Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada historię byłych członków
brytyjskich sił specjalnych, na których poluje
oddział zawodowych morderców. Kiedy zabójcy porywają Huntera, mentora Danny’ego, były komandos rezygnuje z emerytury i wraca by uratować swojego przyjaciela, który
jest dla niego niczym ojciec. Aby go uwolnić będzie musiał zlikwidować płatnych zabójców czyhających na jego życie oraz stoczyć
morderczy bój ze swoim starym wrogiem.
Zapowiada się ﬁlm sensacyjny z krwi i kości. Pytanie tylko, czy będzie to tylko ﬁlm z gatunku zabili go i uciekł, czy będzie to inteligentna rozrywka dla wymagających widzów. Przyzwyczailiśmy się już, że
ﬁlmy z Jasonem Stathamem należą raczej do tego pierwszego typu,
ale nie można od razu przekreślać jego wartości rozrywkowych. Ciekawe też, w jakiej formie jest ikona kina Robert De Niro, i czy powinien dalej grać w ﬁlmach akcji czy powinien się skupić raczej na
ﬁlmach w rodzaju „Wszyscy mają się dobrze”, w którym to odnalazł
się znakomicie. Oceniać będzie można po seansie.
2. Trzej muszkieterowie 3D [premiera 14 października]
Czy jest ktoś, kto nie słyszał o historii muszkieterów? Chyba każdy czytał lub widział jakieś fragmenty tej opowieści. Bohaterowie
stworzeni przez Aleksandra Dumasa, stali
się jednymi z najpopularniejszych postaci
powieści historyczno-przygodowych, a ich
historia była wielokrotnie ekranizowana.
Najnowsza ekranizacja nie odbiega od
pierwowzoru i opowiada historię trzech
muszkieterów: Atosa, Portosa i Aramisa, do
których dołącza młody chłopak o nazwisku
D’Artagnan. Trzej kompani, zniesławieni w
wyniku spisku, będą mogli wraz z nowym towarzyszem odzyskać
dobre imię zapobiegając konﬂiktowi z Anglią.
Zestawienie produkcji spod znaku płaszcza i szpady z technologią 3D pasuje dla mnie mniej więcej tak, jak przysłowiowy wół do
karety. Znawcy kina już dawno zauważyli, że wielkie wytwórnie
ﬁlmowe praktycznie zabiły trójwymiarowe kino. Od czasu „Avatara”, na palcach jednej ręki można policzyć produkcje, które były w
całości wykonane w technice 3D. A ﬁlmów, które mają takie oznaczenie w nazwie było mnóstwo. Szkoda, że wytwórnie za wszelką
cenę chcą zarobić na naiwności widzów i co chwilę wprowadzają na ekrany kin ﬁlmy, w których efekty 3D są tylko dodatkiem i
formą przerywnika. Tak więc „Trzem muszkieterom” mówimy tak.
„Trzem muszkieterom 3D” już nie tak chętnie.
3. Baby są jakieś inne [premiera 14 października]
Po pięciu latach przerwy będziemy mieli okazję zapoznać się z najnowszym ﬁlmem Marka Koterskiego, twórcy „Dnia świra” i „Wszyscy
jesteśmy Chrystusami”. Tym razem tematem przewodnim będzie
odwieczny konﬂikt płci. Jak tłumaczy reżyser: „To temat, który fruwa w przyrodzie, wypływa w książkach, gazetach, parlamentach,
na uniwersytetach i nagli, by go złapać, podjąć. Poza politycznymi i
ekologią -- najważniejszy obecnie cywilny temat na świecie”.

Fabuła nie jest zbyt rozbudowana. Dwoje
prawdziwych facetów, Robert Więckiewicz i Adam Woronowicz, wybierają się na
nocną przejażdżkę samochodem, podczas
której walczyć będą ze stereotypowymi
opiniami na temat kobiet i mężczyzn. Można wywnioskować, że ﬁlm będzie stanowić zbiór dialogów i scenek obnażających
wady każdej z płci. Spoty reklamowe zapowiadają bardzo interesujący ﬁlm, w którym
od razu rozpoznaje się styl mistrza słownego humoru. Miejmy nadzieje, że dostaniemy kolejną kultową
produkcję, która zgodnie z przewrotnymi zapowiedziami będzie
najbardziej kobiecą komedią o mężczyznach ostatnich lat.
4.Biutiful [premiera 28 października]
Po ponad roku od światowej premiery do
naszych kin wejdzie hiszpański dramat ”Biutiful”. Jest to uznana produkcja, która nominowana była do Oscara w kategorii najlepszy
ﬁlm nieanglojęzyczny oraz za kreację roli
pierwszoplanowej przez Javiera Bardema.
„Biutiful” to opowieść o samotności i walce o odnalezienie sensu życia. Głównym
bohaterem jest Uxubal, rozwodnik i ojciec
dwójki dzieci. Jego życie coraz bardziej
go przytłacza. Nie dość, że nie może się
uporać z utraconą miłością to na jego barki spada wiadomość o
własnej chorobie. Do tego przyszło mu mieszkać w jednym z najmroczniejszych zakamarków Barcelony, tak więc codziennie styka
się z przemocą i cierpieniem. To naprawdę depresyjny ﬁlm. Tutaj
happy end nie wchodzi w grę. Tak wygląda prawdziwe życie.
Reżyser ﬁlmu, Alejandro González Iñárritu, przyzwyczaił nas do podobnych obrazów. Jego „Amores perros”, „21 gramów” czy też ”Babel” przepełnione są głębokimi emocjami, u podstaw których leżą śmierć, ból i
cierpienie. Na ten ﬁlm nie idzie się w grupie dwudziestu osób z popcornem i colą w ręce. Takie ﬁlmy powinno się oglądać w ciszy i skupieniu.
5. Epidemia strachu [premiera 28 października]
Po poprzednim depresyjnym ﬁlmie mam do zaproponowania kolejny,
w niezbyt optymistycznym klimacie. Z tą wielką różnicą, że tutaj mamy
do czynienia z amerykańską produkcją i w cenie biletu na seans wliczone jest szczęśliwe zakończenie.
Temat ﬁlmu jest bardzo poważny i szczególnie w dzisiejszych czasach może skutecznie
działać na ludzką psychikę. Jest to opowieść
o epidemii wywołanej przez śmiertelny wirus
przenoszony drogą powietrzną. Zakażeni ludzie umierają w ciągu kilku dni a lekarze na
całym świecie są bezradni. Wybucha panika,
która rozprzestrzenia się jeszcze szybciej niż
sama choroba…
Muszę przyznać, że zwiastun ﬁlmu robi duże
wrażenie i wprowadza pewną dozę niepokoju. Wszechobecna panika, paraliż życia i
wyludniające się ulice budzą strach i obawę przed podobną możliwością. To właśnie realność tego wydarzenia najbardziej pobudza ludzką
podświadomość.
Warto zwrócić uwagę na doborową obsadę. Wśród aktorskiej ekipy
mamy takie gwiazdy jak: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Marion
Cotillard czy też Gwyneth Paltrow. Więc jeśli nie boicie się popadnięcia
w paranoję to wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa propozycja.
Tomasz Zgrzeba
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Uratował go sąsiad – Niemiec
kolekcjoner
Mijają lata i jak co roku w październiku
spotykamy się na mosińskim Rynku,
aby tutaj pod pamiątkową tablicą złożyć kwiaty, zapalić znicze i powspominać tych, których 20 października 1939
roku rozstrzelali hitlerowscy okupanci.
Dziś po 72 latach od tych strasznych dni
wspominamy historię człowieka, który
był wśród zatrzymanych i osadzonych
w mosińskiej bożnicy, a który cudem
uniknął śmierci. Uratował go sąsiad
– Niemiec – sołtys Borkowic. Mamy
przed sobą oświadczenie (odpis), jakie
w dniu 28.09.1945 r. złożył Jan Mansfelski – rolnik z Borkowic przed komisją
badającą zbrodnie popełnione przez
Niemców na terenie Mosiny i okolic.
Czytając te relacje przeraża, jak straszne
musiały być to czasy. Ale okazuje się, że
człowiek nie zawsze musi być tak okrutny. Pozostaje dodać, że Jan Mansfelski
po wojnie nadal mieszkał w Borkowicach, gdzie zmarł 30.09.1973 roku i spoczywa na mosińskim cmentarzu. W Borkowicach nadal mieszkają jego bliscy.
Henryk Pruchniewski.
Odpis
Relacja z dnia 20.10.1939 r.
Niżej podpisany rolnik Mansfelski
Jan zamieszkały w Borkowicach pow.
Śremskiego, ur. Dnia 22.1.1900 w Borkowicach pow. Sremskiego oświadczam co następuje:
Dnia 18.10.1939 r. przepołudniem o
godzinie 11 –tej zostałem przez trzech
gestapowców-hitlerowców w moim
własnym mieszkaniu aresztowany i odstawiony do mosiny i osadzony w bożnicy, w której było już około 12 aresztowanych kolegów.
Tutaj nas trzymano pod nadzorem
pewnych gestapowców pod różnymi zarzutami brutalności, o których
nie było nam nic wiadomo do dnia
20.10.1939 r.
W tem dniu około godziny 14 –tej

wpadło na sale /do bożnicy/ około 20
uzbrojonych gestapowców, którzy nas
ustawili w szeregi i bili, kopali do nieprzytomności.
Pierwsze tortury dokonano na ks. prob.
Rakowskim, potem kolejno na wszystkich innych tam się znajdujących. Po
otrzymaniu przytomności po kilku ciosach kolbą karabinów, widziałem w jaki
groźny sposób męczono kopano i deptano kolege Szymańskiego z Mosiny.
Przed egzekucją na Sali obyw. Stanikowskiego, zauważyłem Ortsbauernfuhrere Seyferta czyli sołtysa Niemca z
Borkowic, z którym żyłem przed wojną
jako sąsiad w dobrych stosunkach, tu
zauważyłem, że wymieniony stanął i
przemawiał w mojej obronie. Po różnych zarzutach i szykanadzie odstawiono mnie na podwórze, gdzie już
stali ustawieni koledzy: ks. proboszcz
rakowski, Listke, Hertig i Kleiber, za którymi się pewni Niemcy ujęli. Zaraz po
tym usłyszałem rozkaz wyprowadzić
nas na rynek i ustawiono nas w szereg,
momentalnie przyprowadzono połowę
kolegów i w bestialski sposób ich zamordowano, tak samo i druga połowa
kolegów, na którą to zbrodnię musielismy patrzeć. Zauważyłem przed egzekucją ks. proboszcza rakowskiego, jak
wystąpił z prośbą do pewnego gestapowca oﬁcera niemieckiego o zezwolenie na udzielenie oﬁarom ostatniej
przysługi, za co został obrzucany różnymi wyrazami brutalności i odmówiono
kategorycznie pod groźbą zastrzelenia
w podobny sposób jak innych.
Po dokonanej zbrodni odprowadzono
nas do więzienia i następnego dnia około południa nas pozostałych wypuszczono. Po wypuszczeniu nie mając mozności odbyć podróży do domu o własnych
siłach i pierwszej pomocy udzielił mi
obywatel z Mosiny Noskiewicz i żona
jego oraz Domagała z Krosien.
(-) Jan Mansfelski
Borkowice poczta Mosina pow.
p
Srem

informacje

27

De Press „Myśmy rebelianci”
„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o
nich głucho milczy” – napisał niegdyś w
swoim wierszu „Wilki” Zbigniew Herbert.
Poecie chodziło o tak zwanych „żołnierzy wyklętych”, czyli tych Polaków, którzy walczyli z siłami komunizmu także
po zakończeniu drugiej wojny światowej. W niektórych przypadkach walka ta
trwała do początku lat sześćdziesiątych.
Historię tego niesamowitego oporu i
wytrwałości przypomniał w 2009 roku
(i nadal przypomina na swoich koncertach) zespół De Press.
Album „Myśmy rebelianci” to rockowe
aranżacje piosenek powstałych w atmosferze antykomunistycznej partyzantki „żołnierzy wyklętych”. Wyjątkiem
są dwie kompozycje – „Czerwona zaraza”
to wiersz Józefa Szczepańskiego, napisany w trakcie Powstania Warszawskiego
oraz wspomniane na początku „Wilki”
Zbigniewa Herberta. Całość muzycznie
nie jest specjalnie odkrywcza – tempo
głównie punkrockowe przeplata się z kilkoma wolniejszymi kompozycjami. Prawdziwym potencjałem oraz esencją tego
albumu są z kolei nieocenione i często
nieznane teksty piosenek schowanych
w lasach, straceńczych oddziałów. Serce
bardzo rośnie, gdy słucha się tych historii,
a nogi same układają się do marszu.
Bardzo trudno omówić tego typu album
bez cytowania co bardziej znamiennych
fragmentów piosenek „żołnierzy wyklętych”, które z oddaniem śpiewa wokalista
De Press, Andrzej Dziubek. Cały zespół

Letnie
ostatki

Zabawa
podmiejska,
zorganizowana
przez Zarządy Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska oraz Zarząd
Osiedla nr 2 Czarnokurz, która odbyła się10
września 2011r. na placu zabaw przy ulicy
Wysokiej była niezwykle udaną imprezą.
Zintegrowała wszystkich przybyłych mieszkańców osiedla, jak i gości z innych dzielnic Mosiny i całej gminy. Bawiono się przy
wspaniałej muzyce do późnych godzin
wieczornych, przy ognisku, które dodawało
blasku w ciemnościach oraz sprawiało, że
atmosfera była bardziej gorąca. Serdeczne
PODZIĘKOWANIA należą się tym wszystkim, którzy charytatywnie pomagali przy
J.Sz.
organizacji zabawy.

podszedł do tego niecodziennego zadania z wyraźnym uznaniem dla bohaterstwa polskich partyzantów walczących z
komunizmem. W utworze „Trudny czas”
nieznanego autora mieszają się następujące słowa: „Boże, jak ciężko w tym
lesie siedzieć / i nie ma miejsca tu dla
nas / kochany bracie i przyjacielu / nie
wydawajcie proszę nas”, a w następnych
wersetach usłyszeć możemy: „Lecz wywalczymy kochaną Polskę / za którą leje
się tyle łez / za którą ginie tyle rodaków
/ na ich mogiłach zakwitnie bez”. Ufność
w powodzenie trudnej i często samobójczej walki pobrzmiewa także w utworze
„Patrol”: „Terror nie zmieni nas, ni krwi
strugi / idziemy rozbić krwiożerczą dłoń
/ gdy zginie jeden, nastąpi drugi / kroczymy w bliznach do Wolności bram”.
Cały album, a właściwie niezwykłe piosenki skomponowane przez zazwyczaj
nieznanych autorów, są istną kopalnią
celnych metafor i dowodem niezachwianego patriotyzmu partyzantów. Z tych
bardziej chwytliwych wypada mi jeszcze
zacytować utwór „Wicher od Turbacza”:
„A kto chce rozkoszy użyć niech do lasu
idzie służyć / Lepiej zginąć na wolności,
niż w niewoli zginać kości”. Inny nieznany autor uchwycił i prostymi słowami
obnażył metody stosowane przez komunistów w piosence „Bij bolszewika”: „To
przecież on braterstwa głosząc hasła / do
więzień pcha młodzieży naszej kwiat / by
człowieczeństwo w sercu twoim zgasło, /
byś ty nie wiedział, co to znaczy brat”.

Naprawdę trudno w krótkim tekście
uchwycić istotę wszystkich piosenek zaaranżowanych przez zespół De Press. Bardzo wartościowym walorem albumu jest
także przypomnienie o poszczególnych
oddziałach partyzantów i ich dowódcach
– każdy tekst trzeba odczytywać w odpowiednim kontekście. Zachęca to do poszerzania wiedzy na temat nadal niezbadanej do końca i szerzej nieznanej walki
„żołnierzy wyklętych”. Mamy tutaj historię
majora Henryka Szendzielarza „Łupaszki”,
porucznika Józefa Karasia „Ognia”, majora
Hieronima Dekutowskiego „Zapory” czy
kapitana Władysława Łukasiuka „Młota”.
Nazwiska te do dzisiaj niewiele nam mówią, ale zespół De Press swoimi koncertami stara się rozpowszechniać wiedzę o
„żołnierzach wyklętych”, która staje się z
biegiem czasu coraz bardziej powszechna.
Pozostaje tylko zawód, że tego kalibru płyta nie została nigdzie szerzej nagłośniona.
Wojciech Czeski
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Kolarze z Tarisu zwyciężają
Sekcja kolarstwa górskiego Taris Puszczykowo startuje w wielu wyścigach na
terenie całego kraju i może poszczycić
się wieloma sukcesami. W najbardziej
prestiżowym cyklu maratonów MTB:
Skandia Maraton Langteam, organizowanym przez Czesława Langa, niepokonana w dotychczasowym sześciu
edycjach: Chodzież, Kraków, Nałęczów,
Gdańsk, Rzeszów, Białystok, jest Bogumiła Krzyżaniak. Ostatnim zwycięstwem
17 IX w Białymstoku zapewniła już sobie
zwycięstwo w punktacji generalnej. Jej
przewaga nad drugą zawodniczką wynosi ponad 200 punktów, a do zdobycia w
ostatniej edycji w Kwidzyniu jest maksymalnie 200pkt. Reprezentantka Puszczy-

kowa może zatem w Kwidzyniu 1 X nie
startować. Bardzo dobrze prezentuje się
także młodzież. W konkurencji XC (cross
country – konkurencja olimpijska) w rozegranych 18 IX na Dziewiczej Górze pod
Poznaniem otwartych Mistrzostwach
Wielkopolski reprezentanci Tarisu zdobyli
dwa tytuły. W kategorii młodzika zwyciężył Bartosz Zaworski, a w kategorii juniora młodszego zwyciężył Patryk Adamkiewicz. Rangę zawodów podnosi fakt
startu wicemistrza świata Orlików Marka
Konwy. Przykład młodzieży dał również
startujący trener zawodników Tarisu –
Rafał Łukawski. Nie zważając na wiek wystartował z Elitą, chociaż spokojnie mógł
w swojej kategorii wiekowej walczyć o

zwycięstwo. Wśród najmocniejszych z
wicemistrzem świata na czele zajął dziewiąte miejsce.
Marek Zaworski

Niedosyt po Mistrzostwach Europy
W dniu 16 września Joanna Witkowska reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Lommel /Belgia/. Asia, zawodniczka wagi 44 kg, w pierwszej
rundzie miała wolny los i czekała na zwycięzcę walki: Valnova Vita /Białoruś/
vs Aydin Betul/Turcja/, którą okazała się Białorusinka. Podopieczna trenera Radosława Miśkiewicza stoczyła bardzo wyrównany pojedynek z zawodniczką z
Białorusi, żadna z zawodniczek nie uzyskała przewagi punktowej, zarówno w
regulaminowym czasie 4minut jak i w dogrywce 2 minut. Walka zakończyła się
decyzją sędziów na niekorzyść naszej zawodniczki. Ze względu na nowe przepisy Europejskiej Unii Judo, które polegają na skróceniu repasaży Asia odpadła
z turnieju, a w końcowej kwaliﬁkacji przeciwniczka z Białorusi stanęła na 3 miejscu podium. Kategorię wagową 44 kg wygrała zawodniczka z Rosji - Demintseva Evgenija, którą Asia zawodniczka Klubu Sportowego Akademia Judo w
Poznaniu pokonała podczas turnieju kwaliﬁkacyjne w Austrii. Walki w kategorii
wagowej 44 kg były na bardzo wyrównanym poziomie, dlatego tak wielki niedosyt po odbytych mistrzostwach, gdyż medal był w zasięgu naszej Małej Asi.
Mamy nadzieję na udany występ w listopadzie na Mistrzostwach Świata w RPA.
ze sportowym pozdrowieniem
Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu, Radosław Miśkiewicz

Kajaki na przystani
Kajakowa przystań w Puszczykowie dwukrotnie gościła we wrześniu kajakarzy. W
pierwszą sobotę września zawitało do
niej ponad 100 uczestników I Metropolitalnego Spływu Kajakowego. Tydzień
później przez puszczykowską przystań
przepłynęło ponas 100 kajaków uczestniczących w spływie „Kajakowy weekend
ze Szpakami”.
Uczestnicy spływu metropolitalnego,
wśród których był prezydent Poznania
Ryszard Grobelny, burmistrz Śremu Adam
Lewandowski mieli w Puszczykowie
przerwę na posiłek. Gości na przystani
powitali burmistrz Puszczykowa Andrzej

Balcerek, zastępca burmistrza Władysław
Ślisiński, przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Czyż i sekretarz miasta Maciej
Dettlaﬀ.
Spływ zorganizowany przez Metropolię
Poznań był pierwszą dużą imprezą, podczas której wodniacy korzystali z przystani
w Puszczykowie. W marinie pojawili się też
mieszkańcy Puszczykowa, którzy przyszli
zobaczyć nową przystań. Wszyscy mogli
spróbować swoich sił w wiosłowaniu „na
sucho” na ergometrach przywiezionych
przez Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy
Tryton.
Natomiast kajakarze płynący w „Kajako-

wym weekendzie ze Szpakami” nie wychodzili w Puszczykowie na brzeg. Wszyscy zostali jednak poczęstowani przez
burmistrza A. Balcerka świeżymi drożdżówkami i sokami. (red.)
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Fabryka Mebli Tapicerowanych
BEATRIS COLLECTION
ul. Bukowska 42
62-060 STĘSZEW
Zatrudni:
pracownika działu exportu – z biegłą znajomością języka niemieckiego lub angielskiego
tapicerów meblowych – pracujących w zawodzie
szwaczki do szycia tapicerki meblowej
tapicera – stolarza – z umiejętnościami modelarstwa

Zgłoszenia:
Osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00
lub pocztą elektroniczną pod adres: biuro@beatris.eu

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym k/Mosiny
poszukuje :

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

- recepcjonistki
- kucharza
- kelnera
- pokojowe

tel: 61 813-21-12

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59
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SPECJALISTA PSYCHIATRA

Gabinet PSYCHOLOGICZNY
dla dzieci i dorosłych

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

- pomoc psychologiczna
- EEG BIOFEEDBACK: poprawa pamięci i koncentracji uwagi, leczenie ADD i ADHD,
zaburzeń procesu uczenia się, zaburzeń psychosomatycznych, nadciśnienia, zaburzeń snu,
bólów przewlekłych, migren, łagodzenie stresu, terapia udarów i urazów mózgu
- treningi koncentracji uwagi dla sportowców i osób przygotowujących się do egzaminów

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1
tel. 667 059 157

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

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

Biuro Rachunkowe
mgr Karina Ciesielska
- profesjonalna obsługa
księgowa i kadrowa firm
- zakładanie spółek z o.o. !!!
ul. Poznańska 70
62-040 Puszczykowo
tel. 798 70 20 14

Zakład Wielobranżowy Brukarstwo
Prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów
Handel
Jerzy Boruczkowski
Halina Boruczkowska
62-050 Mosina
ul. Pożegowska 30

Licencja Ministerstwa Finansów

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

INFORMACJA O OTWARCIU

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Katarzyna Płowens
ul. Jasna 8, 62-050 Mosina
tel. 604-696-245
www.kancelariaplowens.pl
Zakres świadczonej pomocy prawnej:
tQSBXPDZXJMOFJQSBXPHPTQPEBSD[F
tQSBXPBENJOJTUSBDZKOF
tQSBXPIBOEMPXFJQSBXPQSBDZ
tQSPDFEVSBDZXJMOBJBENJOJTUSBDZKOB

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

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

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

mgr inż. Marzena Giera

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

CENTRUM
NAUCZANIA
„ABC Plus”
KURSY MATURALNE

OFERUJE
- własnej produkcji Sadzonki drzew
i krzewów iglastych i liściastych,
w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

- profesjonalne urządzanie ogrodów „pod
klucz” na bazie własnego materiału
- Klientom indywidualnym urządzającym
we własnym zakresie ogrody i zamawiającym u nas komplet roślin - pełne
doradztwo gratis

DZWOŃ!!!

Sprzedaż w dni powszednie
od 9 do 17 w soboty od 9 do 14

660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina

ul. Lipowa 10 Puszczykowo

język polski, matematyka,
fizyka, geografia, historia,
WOS, języki obce

KOREPETYCJE
j. polski, matematyka,
fizyka, chemia

KURSY GIMNAZJALNE
cykl zajęć obejmujący powtórzenie
materiału trzech lat gimnazjum
z następujących przedmiotów:
j. polski, historia i WOS
(część humanistyczna)
oraz matematyka, fizyka, chemia,
geografia i biologia
(część matematyczno – przyrodnicza)

tel. 602 805 672 lub 61 8 133 226

www.szkolka-wojnowski.pl

KURSY JĘZYKOWE
(zajęcia grupowe i indywidualne):
j. angielski, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski i j. hiszpański

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

OFERUJEMY
HURTOWĄ SPRZEDAŻ
OLEJU NAPĘDOWEGO
TEL. 606 833 000
BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00 - 16.00
W SOBOTY OD 8.00 - 14.00
CZAPURY, UL. KRĘTA 12

WARSZTATY PLASTYCZNE
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

ul. Cienista 15
62-040 Puszczykowo
tel./fax 61-8194-683
e-mail:abc-plus@o2.pl

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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Skup pojazdów

Akumulatory

do KASACJI

sprzedaż
ocena
naprawa

płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS

Mosina, ul. Poznańska 5
tel. 606 645 322
CENTRA FUTURA, BOSCH, TOPLA, HYPER, SHOGUN, FULMEN

!54/ÜnÜ%,%+429+
!54/ÜnÜ+,)-!

Sprzedaż części samochodowych
do wszystkich marek samochodów

!54/Ü Ü:!"%:0)%#:%.)!
Diagnostyka komputerowa
systemów elektronicznych
Naprawa instalacji i podzespołów
elektrycznych
Alarmy, immobilisery, blokady
skrzyni biegów, zabezpieczenia,
zamki centralne

tel. 61 8163 809
kom.609 562 981

Części nowe i używane.
Zderzaki, maski, błotniki, oświetlenie, drzwi,
części mechaniczne, chłodnice i wiele innych.

Skupujemy auta
za gotówkę

ul. Dębowa 2
Puszczykowo 62-040
Tel. 509-956-523
Email: automaniek@onet.pl
Allegro Nick : Automaniek1

DREWNO
opałowe - kominkowe
0/-/#Ü$2/'/7!
4ADEUSZÜÜ0AWE«Ü-ARCINIAK
-OSINA ÜULÜ#HODKIEWICZAÜ
4ELÜÜÜ
KOMÜÜt Ütt

miał - ekogroszek
orzech - kostka

WĘGIEL
SKUP ZŁOMU - najlepsze ceny

WWWAUTOELEKTRYKCOMPL

zadzwoń:
odbierzemy - zapłacimy

Mosina, ul. Sowiniecka (za ZUK)

Kontakt i zamówienia: 0 509 795 169

Węgiel brunatny
Brykiet
SUPER JAKOŚĆ SUPER CENA

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

33

REKLAMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Luboniu

wynajmie pomieszczenie
o powierzchni 38,5 m. kw.
znajdujące się w Mosinie
przy ul. Topolowej,
w pawilonie.

Więcej informacji pod
nr. tel. 618 994 692

Oddam
w najem
hale produkcyjne
z zapleczem socjalnym
o powierzchni 650 m. kw.
w tym biuro
z kuchnią i łazienką
- zadbane,
plac manewrowy,
położone w Mosinie
przy ul. Krosińskiej

Proszę dzwonić
po godz. 19.00
tel. 516 404 572

")52/Ý/"2/45Ý.)%25#(/-/Î#)!-)
7IES¬AWÝ3KIBIÅSKI

/FERUJEMYÝUS¬UGIÝWÝZAKRESIE

0OSZUKUJEMYÝDLAÝNASZYCHÝ+LIENTW

mÝPOÏREDNICTWOÝWÝOBROCIEÝNIERUCHOMOÏCIAMI

mÝGRUNTWÝINWESTYCYJNYCH

mÝPOÏREDNICTWOÝWÝNAJMIEÝNIERUCHOMOÏCI

mÝGRUNTWÝROLNYCH

mÝKUPNOÝIÝSPRZEDAÛÝNIERUCHOMOÏCI

mÝGRUNTWÝ!'

mÝDORADZTWOÝINWESTYCYJNEÝIÝMAJ¹TKOWEÝ

mÝDZIA¬EKÝBUDOWLANYCH

mÝOBS¬UGAÝPRAWNAÝIÝNOTARIALNAÝTRANSAKCJI

mÝDOMW ÝMIESZKAÅ

mÝOSZACOWANIAÝWARTOÏCIÝRYNKOWEJÝNIERUCHOMOÏCI

mÝOFERTÝWYNAJMU

mÝRZECZOZNAWSTWOÝMAJ¹TKOWE
mÝMAPY ÝWYPISY ÝWYRYSYÝGEODEZYJNE
mÝKREDYTYÝHIPOTECZNE

 Ý-OSINAÝ0
Ý-OSINAÝ0LÝÝ0AÙDZIERNIKAÝ
ÝÝ0AÙDZIERNIKAÝ
TELÝÝÝÝ ÝÝÝ
ÝÝÝ ÝÝÝ
:APRASZAMYÝPNÝnÝPTÝÝÝnÝ
:APRASZAMYÝP n PT   n  

KUPIĘ

SPRZEDAM

gospodarstwo
lub
grunt rolny

na granicy Mosiny
i Puszczykowa

tel. 602 787 985

DOM

działka 1000 m. kw.,
pięknie, ustronnie
położony.

Tel 668 089 556

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

Bezpłatny kupon ogłoszeniowy

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

treść ogłoszenia: ............................................................................................
........................................................................................................................

DZWOŃ!!!

........................................................................................................................

660 031 893
668 743 338
061 898 10 59

........................................................................................................................
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
KOREPETYCJE z języka angielskiego w zakresie szkoły podstawowej, tel. 514 006 371
MAM 47 lat zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 509
557 774

ZATRUDNIMY

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Agenta, agentke biura nieruchomosci
z Mosiny, Puszczykowa lub okolic.
CV prosimy wysyłac na e-mail:
biuro@nieruchomosci-nest.pl

Mosina, ul. Sowiniecka
2 - pokoje 37,4 m2
cena: 149 tys. zł

tel. 505 720 027

“Polmax”: Magda Sielicka 501 820 514

Przedsiębiorstwo

Transportowe
(nowy furgon Peugeot Boxer L3H2)

podejmie współpracę
z firmą potrzebującą
regularnych przewozów
- kraj i zagranica

Tel. 601-613-065
MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
DZWOŃ!!!
660 031 893
668 743 338
61 898 10 59

Usługi stolarskie
Wykonujemy: schody, zabudowy, szafy
Zakładamy: parkiety, boazerie, wykończenia,
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

tel. 606 471 045

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

Robert Mróz
ul. Leszczyńska 43

62-050 Mosina

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)
WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz Zgrzeba
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.

REKLAMA

35

36

